


R

Temsil Plaza İş Merk. 1201/2 Sk. No:4 Z-12 Yenişehir / İZMİR
Tel : (0232) 458 32 41 - 458 32 04 - 457 95 86 Fax : 457 48 82

www.yildizyangin.com.tr

NFPA
R

BELGE NO : TR32176

33.Y
ıl

* Mühendislik
* Projelendirme
* Taahhüt
* Montaj

* Yangın Söndürme Cihazları
* Yangın Dolapları
* Yangın Kapıları
* Yangın Pompaları

* FM 200 Söndürme Sistemleri
* Co2 Söndürme Sistemleri
* Köpüklü Söndürme Sistemleri
* Sprinkler Söndürme Sistemleri

* Davlumbaz Söndürme Sistemleri
* Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri
* Yangın Ekipmanları
* Yangın İzolasyonu

R





Hilmi 
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İzmir Atatürk 
Organize Sanayi 
Bölgesi Yönetim 
Kurulu Başkanı

Global ve ulusal ekonomide yaşanan şart-
lar uzun yıllardır aynı şekilde devam 
ediyor. Global ekonomideki büyüme 

trendi beklentilerin çok altında seyrediyor. Ar-
tan nüfus ile birlikte başta istihdam, sağlık ve 
eğitim olmak üzere temel alanlardaki ihtiyaçlar 
sadece gelişmekte olan ülkeleri değil, geliş-
miş sayılan ülke hükümetlerini de zorluyor. 
Finans uzmanları, global ekonomide yaşanan 
gelişmeleri geçmiş finans ve ekonomi bilgileri 
ile açıklamakta zorlanıyorlar. Dünyamız sanki 
tarif edilemeyen yeni bir ekonomik düzen içine 
çekiliyor.

Türkiye bu zorlu ortamda sahip olduğu 
jeopolitik durumunda getirdiği pek çok iş ve 
dış sorunla boğuşuyor. Ülkemiz içinde yaşanan 
terör belası, ülkemiz sınırlarını da aşan ve ken-
dimizi içinde bulduğumuz sıcak çatışma ortamı 
tüm sanayi ve ticari faaliyetleri etkiliyor.

Peki yaşanan bu ortama bakarak, hayıflana-

rak ve hatta kötümserlik içinde mücadeleden 
vaz mı geçeceğiz? Elbette hayır. Ülkemizin 
siyaset, hukuk, eğitim, sağlık gibi temel alanla-
rındaki ihtiyaçları elbette bilinmekte ve tartışıl-
makta. Ancak ekonomik alanda bizim peşine 
düşmemiz gereken iki temel hedef vardır. 
Üretmek ve istihdam yaratmak zorundayız. Sa-
nayi devriminin içinden geçtiği süreçte, üretim 
yapan işletmelerin temel ve ortak ihtiyaçların 
tespit edilmesinden sonra, 1960’lı yıllarda, 
sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleş-
meyi sağlamak amacıyla, sanayi tesislerini bir 
araya toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, 
kentsel toprak, enerji, yakıt, su, endüstriyel 
atıksu arıtma tesisi, hammadde gibi altyapı ve 
gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada 
bulunduran, bunun yanı sıra sanayinin çevreye 
olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla 
atık yönetim politikaları uygulayan, özel olarak 
planlanan ve imar planlarında da yer verilen 
bölgelerin yani Organize Sanayi Bölgelerinin 
kurulması gereği kabul edilmiştir. Böylece 
OSB’ler ülke sanayisinin gelişimi adına cid-
di bir umut kaynağı olmuş ve bugüne değin 
sağladıkları gelişmeler için pek çoğu üretim ve 
istihdam odağı haline gelmiştir.

Elbette, bu uzun süreç içinde yanlış kararlar, 
yanlış uygulamalar, yanılmalar, başarısızlıklar 
yaşanan OSB’ler de olmuştur. Ancak bugün 
ülkemizin üretim ve istihdam yapısına bakıl-
dığında OSB’lerin ne denli önemli ve değerli 
olduğu üretim, istihdam, ithalat, ihracat gibi 
pek çok veri ile sabittir.

Ancak, her yaşayan organizasyonda olduğu 
gibi OSB’lerin de Türkiye sanayisinde yerini al-
masından bugüne; şartlar ve ihtiyaçlar hızla ge-
lişmiştir. OSB’lerin yüklendikleri sorumluluklar 
ile sadece ucuz arazi temin edilerek sanayinin 
bir bölgede toplanması vizyonundan, ulusal 
ve global ekonomide rekabet eden işletmelerin 
yaratıldığı, sadece ekonomik değil, sosyal ve 
kültürel yeni bir yaşam anlayışının kurulduğu, 
sanayi-şehir barışının sağlandığı alanlar haline 
gelmeye başlamıştır.

Türkiye’deki OSB’lerin tabi olduğu mevzuat 
ve uygulanmalar ne yazık ki yaşanan bu hızlı 
ve uzun tarihsel gelişimin gerisinde kalmıştır. 
Yani, OSB’lerin yeni dünya ekonomik düzeni 
ve Türkiye’nin gerçekleri içinde yeniden bir ya-
pılanmaya, var olan eksiklerin tamamlanması-
na ve geleceğe taşınması için gerekli adımların 
atılmasına ihtiyaç vardır.

Bu yönde, ilgili Bakanlıklarımızın, hükü-

OSB’ler özel önemi hak ediyor
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met çatısı altında OSB’ler ile ilgili mevzuatı 
masaya yatırarak tartışmaya açmalarını ve 
bu alanda yenilik ve değişim iradesini ortaya 
koymalarını çok önemsiyoruz. Bu çalışmalar 
esnasında Bakanlığımızın OSB’lerin görüşle-
rini almak, onlarla bu konuları bire bir gö-
rüşmek yönünde ortaya koyduğu gayreti de 
takdirle karşılıyoruz. Ancak, bu görüşmeler 
esnasında da gördüğümüz üzere OSB’lerde 
yaşayan sanayiciler ile devlet mekanizmasını 
yürüten aktörler arasında bazı görüş ayrı-
lıklarının da olduğu ortadadır.  Bizler gerek 
İAOSB olarak, gerekse de çatısı altında oldu-
ğumuz OSBDER olarak bazı noktaları önemle 
vurgulamaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Öncelikle OSB’lerin; orada yer alan, üretim 
yapan, istihdam yaratan sanayiciler tarafın-
dan yönetilmesinin en doğru yönetim şekli 
olduğu konusunda hiçbir kuşkumuzun olma-
dığı bilinmelidir. Her OSB’nin kendine has 
sorunlarının varlığının tespiti ve çözümlerinin 
geliştirilmesi ancak o OSB içinde yaşayan, eli 
taşın altında olan sanayicilerin görevde olma-
sı ile mümkündür.

Diğer bir önemli husus ise, belki de bu 
mevzuatlar hazırlanırken Türkiye’deki OSB 
yapılanmalarının bu denli gelişeceği ve 
vereceği hizmetlerin bu denli çeşitleneceği 
düşünülmediğinden, OSB’lerin yaşamlarını 
sürdürmeleri için gerekli olan düzenli gelir 
kaynaklarını nasıl sağlayacakları hususu eksik 
kalmıştır.

Oysa bugün OSB’ler barındırdıkları sanayi 
kuruluşlarına ve bu kuruluşlarda çalışan 
insanlara her türlü hizmeti vermekle yüküm-
lü bir durumdadır. Kaba bir tabirle bir bele-
diyenin o şehir için yaptığı pek çok hizmeti 
OSB’ler de kendi sınırları içinde vermektedir. 
Dünyanın yaşadığı kültürel değişim sonra-
sında bu hizmetler sadece sanayiye alt yapı 
sağlamakla kalmayıp, sağlık, eğitim, kültür-
sanat, spor gibi pek çok alana da yayılmıştır.

Peki bu hizmetleri gerçekleştirmek için 
OSB’lerin finansal gücü nereden gelecektir? 
Bu soruya ‘aidatlar’ diye cevap verenlere 
şunu söylemek isterim; OSB’lerinin faaliyet-
lerine yetecek finansal kaynağı sağlayacak 

aidat rakamlarına çıkılırsa acaba kaç fabrika 
OSB’lerde kalır?

Bu soruya ‘arazi satışları’ diyenlere de 
cevabım şudur; satılacak araziler bittiğinde ya 
da arazilere beklenen ilgi yaratılamadığında 
OSB’ler hayatiyetlerini nasıl sürdürecektir? 

OSB’lerin istenen finansal koşullara ka-
vuşmasının tek yolu, OSB’lerde yaratılan 
ve kamuya aktarılan tüm gelirlerden makul 
oranlarda kaynağın OSB’lere akışı sağlanma-
lıdır. Şu unutulmamalıdır: OSB’lerin başta 
belediyeler olmak üzere hiçbir kurumun gelir-
lerinde gözü yoktur. 

Ancak OSB’lerin kuruldukları bölgelerde 
yarattığı cazibe ve katma değerin de dikkat-
lerden kaçırılmaması gereklidir.

Bu iki temel makro alanda atılacak olumlu 
adımların, bazı diğer mikro alanlardaki adım-
larla da desteklenmesi gereklidir. 

OSB mevzuatında bulunan vergi muafiyet-
lerinin vergi mevzuatında da yerini alması, 
ülkemizdeki OSB’lerde farklı rakamlarda 
uygulanan yapılaşma oranlarının makul ve 
ortak rakamlara getirilmesi, çok katlı yapı-
lanmalarının önünün açılarak arsa ve inşaat 
maliyetlerinin minimize edilmesi, OSB’lerin 
başta demiryolu olmak üzere lojistik bağlan-
tılarının güçlendirilmesi gibi konular dikkatle 
değerlendirilmelidir.

Kimse merak etmesin, OSB’lere verilen 
her destek fazlasıyla geri dönecektir. Örneğin, 
OSB’lerin içinde kurulacak olan Mesleki ve 
Teknik Eğitim okullarına destek verilmeye 
başlandığı günden bugüne birçok OSB’de 
bu yönde bir okullaşma çabasının başladığı 
kamuoyunun gözleri önündedir.

Makroekonomik düzlemde açıklanan 
OVP’ler, bütçeler, yatırım planları yani kısaca 
herkesin gayret ettiği şey, üretim ve istihda-
mın artışı ile ülkemizi gelişmiş ülkeler sevi-
yesine getirmektir. İşte bu yolda üretim ve 
istihdamın en verimli bir biçimde yaratılacağı 
ve yaşayacağı yerlerin OSB’ler olduğu asla 
unutulmamalıdır. 

Bu nedenle OSB’ler ile ilgili kararlar üre-
tilirken vizyon, OSB’lerin gücünü budamak 
değil, daha çok güçlendirmek olmalıdır.
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Cumhuriyetimiz 93. Kuruluş yıldönümünü 
kutladı… Ne mutlu bizlere ki cumhuri-
yetimizin 100. Yıldönümüne doğru emin 

adımlarla ilerliyoruz… Türkiye’nin Bağımsızlık 
Savaşı, Cumhuriyet ve Demokrasi öyküsü uzun-
dur... Tektir ve biriciktir... Cumhuriyet bir ölüm 
kalım savaşıdır. En saf ve köktenci anlamıyla 
bir ulusun yok olmaya karşı direnme savaşıdır. 
Kurtuluş Savaşı’nda tarih çarkının bizden yana 
dönmesinden önce neler olduğu anımsanmazsa, 
Cumhuriyet tarihinin konumu da anlaşılmaz.  Bu 
yazıda tarihsel gerçekleri yansıtmaya çalışacağız. 

Ülkenin düşmanlardan temizlenerek 
kurtuluşunu elde etmenin tek amaç olduğu 
dönemlerde savaşın bütün sorumluluğunu 
başkomutan olarak üzerine alan Atatürk, savaş 
sonrası bağımsız yeni Türkiye Devleti’nde 
uygulanması gereken iktisat politikasının 
hazırlanması için bir kurul kurmuştur. 
Bundan amaç ülkenin iktisadi kalkınmasının 

sağlanmasıdır. Savaştan sonra dünyaya yeniden 
nasıl katılacaktık? Sorun buydu. 1911’den bu yana 
dünya ile savaşmış bu insanlar Cumhuriyetin 10. 
yıldönümünde “On yılda her savaştan açık alınla 
çıktık ve bu mücadeleye devam etmeğe hazır 15 
milyon insanız” der. Fakat ülkenin maddi durum 
nasıldı?

Savaşları aşmış bir Türkiye’nin yüzlerce yıl 
geride kalmış yapısal ve eğitimsel geriliğini aş-
mak için Cumhuriyetin önerdiği ilkeleri biliyoruz. 
1913 ve 1915 yıllarında yapılan sanayi sayımla-
rı, bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Batı 
Anadolu ve Marmara bölgelerinde, yani ülkenin 
en gelişmiş yerlerinde, 1908’den önce kurulmuş 
sınai tesislerin, 20 un değirmeni, 2 makarna, 6 
konserve, 1 bira fabrikası, 2 tütün mağazası, 1 tuz, 
3 tuğla, 3 kireç, 7 kutu, 2 yağ, 2 sabun, 2 porselen 
imalathanesi, 11 tabakhane, 7 marangoz ve doğ-
rama atölyesi, 7 yün, 2 pamuklu iplik ve dokuma, 
36 ham ipek, 1 ipekli dokuma ve 5 “sair” dokuma 

Cumhuriyetle 
gelen ekonomik 
kazanımlar

Tüm cihana karşı verdiği mücadele ile milleti bağımsızlığına kavuşturan aziz kurtarıcı Mustafa Kemal, Cum-
huriyetin ilanının ardından iktisat politikası için kolları sıvar. Sıfırı tüketmiş bir milleti yeniden şahlandırır.
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fabrikası, 35 matbaa, 8 sigara kağıdı, 5 madeni 
eşya ve 1 kimyasal ürün fabrikasından ibaret 
olduğunu ortaya koyuyor. ... 

Ülkenin sınai profilinin büyük bölümünü 
içerdiğinden şüphe olmayan bu kuruluşlar, 1908 
yılında çağdaş anlamıyla bir Osmanlı sanayiinin 
var olmadığını açık seçik ortaya koymaktadır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun yarı sömürge 
niteliğinin en açık belirtisi, dış borçlanma-
lar -Düyun-u Umumiye- sürekli imtiyazlar 
arayarak ülkeye giren yabancı sermaye 
yatırımlarıdır. Giderek ağırlaşan ve yaygınlaşan 
kapitülasyonlar zinciri sonunda ülke yönetimi-
nin önce iktisadi, sonra büyük ölçüde askeri ve 
siyasi alanlarda emperyalizmin denetimine gir-
miş olması da işin bir başka korkunç yönü idi.

1908-1913 yılları İttihat ve Terakki Cemiye-
tinin siyasi iktidarı denet1ediği ve etkilediği, 
fakat hiçbir zaman tamamen elinde tutamadığı 
yıllardır. 1913-1918 alt dönemi İttihatçıların 
iktidarı tamamen ellerine geçirdikleri bir zaman 
kesiti olarak önceki alt dönemden ayrılır. 

Dönemin ana özelliği, ulusal nitelikteki bir 

kapitalizme yöneliş olmakla birlikte, bu ha-
reketin karşısına çıkan çeşitli nesnel ve öznel 
engeller hiçbir zaman tamamen aşılamamış; bu 
yüzden köktenci bir dönüşüm gerçekleşememiş-
tir. 

Neydi bu engeller? Nesnel engellerin başında 
ekonominin, yukarıda kısaca açıklanan yarı-
sömürge statüsünün yarattığı bağımlılık iliş-
kileri gelmekteydi. ... Birinci Dünya Savaşı’nın 
bitimine kadar genellikle milliyetçi ve bağımsız-
lıkçı kadrolar iktidarda olmakla birlikte, bunlar, 
uluslararası sermayenin ve büyük devletlerin 
Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki kurumsal-
laşmış ve güvenceler altına alınmış denetim, 
müdahale ve baskı mekanizmaları karşısında 
çaresiz kalmışlar; sonunda “büyük güçlerden 
hangisine yanaşmak ehvendir?” sorusuna sığın-
mışlardır. 

1908-1914 yıllarında İngiltere ve Almanya 
taraftarı siyasiler arasındaki çekişmelerin arka-
sında bu çaresizlik yatar. Siyasi bağımsızlığın, 
iktisadi bağımsızlığa giden yolda gerekli, ancak 
yeterli olmayan bir aşama olduğu sonraki on 
yılın iktisadi iniş ve çıkışlarında açıkça gözlene-
cektir. Demokratik bir devrim hareketinin karşı-
sına çıkan bir diğer nesnel engel, 1908’i izleyen 
14 yılın hemen hemen kesintisiz bir dizi isyan ve 
savaşla dolu olmasından doğar.

Öyle bir olaylar zinciridir ki, bu gaileler 
altında bunalan iktidarların yeni bir toplum 
düzeni kurma doğrultusundaki özlemlerini 
biçimlendirmesi ve hele uygulayabilmesi bir 
mucize olurdu. Ulusal nitelikte bir kapitalizme 
yönelişin karşısına çıkan belki de en çetin 
nesnel engel, Türk burjuvazisinin cılızlığından 
kaynaklanmakta idi.

“Milli İktisat” görüşü, gerekirse savaşın 
yarattığı kıtlık koşullarından yararlanarak ve 
devlet desteğiyle bir yerli ve milli burjuvazinin 
yetiştirilmesi gerektiğini; bunun hem mümkün, 
hem de kalkınma ve modernleşme için zorunlu 

1923 - 1933 yılları arasındaki 
ekonomik gelişmeler
n 26 Ağustos 1924’te Türkiye İş Bankası kuruldu. 
n17 Şubat 1925’te Aşar Vergisi kaldırıldı. 
n19 Nisan 1925’te Türkiye Sanayi ve Maden Bankası 
kuruldu. 
n28 Mayıs 1926’da TBMM tarafından Teşvik- Sanayi 
Kanunu kabul edildi. 
n1 Temmuz 1926’da, Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi. 
n1926 yılında İstatistik Genel Müdürlüğü kuruldu. 
n1928 yılında, İktisat Bakanlığı kuruldu. Osmanlı 
Devleti’nden kalma demiryolları yabancılardan satın 
alınarak yeni demiryolları yapıldı.
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olduğunu ileri sürmekte idi.  
Büyük bir hububat alanı olan İç Anadolu’dan 

İstanbul’a buğday nakletmek, New York’tan 
buğday ithal etmekten yüzde 75 daha pahalı idi. 
Bu nedenlerle İstanbul, hububat tüketimini büyük 
ölçüde Avrupa ve Amerika kaynaklı unlardan 
sağlıyordu. 

Birinci Dünya Savaşı, Batıdan İstanbul’a 
ulaşan ticaret yollarını büyük ölçüde tıkadı. Bu, 
İstanbul nüfusunu çok ağır bir beslenme sıkın-
tısı içerisine sürükledi. Sonraki yılların kapita-
lizm doğrultusundaki toplumsal ve ekonomik 
dönüşümlerinin ilk filizlenmeleri de bu olayın 
çevresinde oluştu. Bir kere, İttihat ve Terakki 
hükümetlerinin savaş dönemi iktisat politikaları 

içinde İstanbul’un iaşesi, çözümü en önce gereken 
sorunlardan biri olarak ortaya çıktı. 

İkinci olarak, Anadolu’dan İstanbul’a hububat 
sevki, savaş yıllarının en karlı faaliyeti olarak 
ortaya çıktı. İttihatçılar, bir yandan karaborsayla 
mücadele eder görünürlerken, bir yandan da 
kendilerine yakın grupların nemalandığı bir 
ilkel birikimin gelişmesine yol açtılar. Bu birikim 
biçiminin sadece nesnel, zorunluluklardan doğ-
madığını, aynı zamanda bilinçli olarak istenmiş 
bulunduğunu gösteren dolaylı kanıtlardır. Sulta-
nın ve bürokratik aristokrasinin devlet örgütü ve 
toplumsal hasıla üzerindeki keyfi egemenliğini 
bir kalemde değilse bile küçük darbeler ve kemir-
melerle ortadan kaldıran uygulamaların hukuki 
dayanağını oluşturan bir dizi kanun ve kararna-
me, bu dönemin başlarında, kapitalistleşme süre-
cinin asli unsurlarından biri olarak görülmelidir. 
Tüm kısıtlayıcı hükümlerine rağmen Tatil-i Eşgal 
Kanunu önemli bir örnektir. 

Öte yandan, sanayii koruyucu bir gümrük 
politikasına karşı, bir yandan liberal Cavit Bey 
okulunun ideolojik egemenliğinden; öte yandan 
dış ticaret politikasını ipotek altında tutan ticaret 
anlaşmalarından gelen engeller savaş yıllarında 
aşılabilmiş ve müttefikimiz Almanya’nın karşı 
çıkmasına rağmen, gümrük resimleri önce yüzde 
15’e, sonra yüzde 30’a çıkarılmış; daha sonra da 
ithal edilen malın ölçü birimi veya adedi üzerin-
den hesaplanmaya imkan veren spesifik gümrük 
tarifelerine geçilmişti. 

Kapitülasyonların tek yönlü olarak kaldırılma-
sı da savaş yıllarında gerçekleşir. İstiklal Harbinin 
finansmanının sadece yaklaşık yüzde 10’u dış 
kaynaklardan (Sovyet yardımı ve bağışlardan) 
sağlanmıştı.

Kısacası, 1914-1922 yıllarının getirdiği tüm 
yıkıma rağmen, savaş yıllarının bitiminde Ana-
dolu ekonomisi savaş öncesine kıyasla biraz daha 
bütünleşmiş, daha ulusal bir nitelik kazanmış 
bulunuyordu. 

1915 sayımınca kapsanan sınai işletmelerin sa-
yısı 255 idi ve bunların 72’si, yani yüzde 28’i 1908 
sonrasında kurulmuş idi. 

Bu gelişmeye rağmen sanayi kesimi fevkalade 
ilkel bir nitelik taşımakta idi. 1913’te yüzde 83,5’i, 
1913’te yüzde 83,5’i, 1915’te ise yüzde 82,3’ü gıda 
ve dokuma sanayiinden kaynaklanıyordu; bu iki 
endüstri aynı yıllarda toplam işçi sayısının yüzde 
71 ve yüzde 75,8’ini çalıştırmakta idi.

Buğday öğüterek, tütün ve deri işlemekten ve 
geleneksel ipekçilikten oluşan üretim faaliyetleri-
nin bütünü ile bugünkü anlamda sanayi olmadığı, 
Osmanlı ekonomisinin büyük ölçüde sanayisiz 

I. Dünya Savaşı, Batı’dan İstanbul’a ulaşan ticaret yollarını büyük ölçüde tıkadı. Bu, İstanbullular’ı ağır 
beslenme sıkıntısına sürükledi. Toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin filizlenmeleri bu olayla başladı.

1933 - 1938 yılları arasındaki 
ekonomik gelişmeler
n 1933 - 1938 yılları arasında, İzmir İktisat 
Kongresi’nde alınan Misak-ı İktisadi kararlarının temel 
amacı olan özel girişimciyi sanayi alanına çekmek 
mümkün olmadı. 
n 1926 yılında çıkartılan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun 
başarılı olamaması üzerine, sanayileşmenin devlet 
eliyle yürütülmesine karar verildi.  
n 1933 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlandı. 
Bu dönemde, Sümerbank önderliğinde büyük bir 
dokuma sanayi kuruldu. 
n 1936 yılında İkinci Beş yıllık Sanayi Planı hazırlandı. 
Bu dönemde; madencilik, elektrik santralleri, gıda, 
kimya, deniz ulaşımı, makine sanayi, deri sanayi gibi 
alanlarda birtakım planlar yapıldı. 
n 1935’te Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. 
n 1937’de Etibank önderliğinde Türkiye’nin ilk demir 
çelik fabrikası Karabük’te açıldı. 
n 1939’da başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle 
İkinci Beş Yıllık Sanayi planı tamamlanamadı.

Atatürkorganize
10



bir ekonomi sayılabileceği ve toplumun sınai 
ürün tüketiminin esas olarak ithalat yoluyla 
karşılandığı, abartmalı sayılmamalıdır. Savaş 
yılları bu cılız ekonomik yapı- yı derin-
den sarsmıştır. Erkek 
nüfusun çok önemli bir 
bölümünün silah altına 
alınması ve genel savaş 
koşulları, savaşın ilk yıl-
larında tarımsal üretim-
de önemli daralmalara 
yol açtı.

 1914-1918 arasında 
buğday üretimi yüzde 
47, tütün yüzde 51, 
kuru üzüm yüzde 54, 
fındık yüzde 65, yaş 
koza yüzde 69 düşmüş; 
koyun sayısı yüzde 
45, keçi sayısı yüzde 
33 azalmıştı. Düyun-u 
Umumiye İdaresi’nce 
hazırlanan fiyat endeks-
lerine göre fiyatlar 1914-
1920 arasında 100’den 
1406’ya çıkmıştır. 
1908-1913 yıllarında 
bürokratik aristokra-
sinin şişkinleştirdiği devlet kapısında büyük 
boyutlu tensikat ve tasfiye yapılmış; maaşlarda 
da ayrıcalıklı grupları ilgilendiren aşırılıklar 
törpülenmişti. 

Memur maaşları, savaşın başlaması ile bir-
likte yüzde 50 oranında indirilmiş ve bu durum 
bir yıl kadar sürmüştür. 1908’i izleyen yıllarda, 
İttihatçıların piyasa için üretimin önem taşıdığı 
bölgelerde ve ürünlerde orta ve zengin çiftçiye 

yönelik sistemli politikalar izlediklerini; üretici 
birliklerinin ve kooperatiflerin kurulmasını bu 
gruplar lehinde işleyecek unsurlar getirerek des-
teklediklerini görüyoruz. Bu çiftçi gruplarının 

bir bölümünün üretim-
deki daralmaya rağmen 

yüksek fiyatlardan ötürü 
savaş yıllarında yüksek 
gelir artışları sağladığını 
gözlüyoruz. 

Buna karşılık Anado-
lu bozkırlarının geçim-

lik üretime mahkum 
kıldığı geniş ve yoksul 
köylü kitlesi, on yılı 
aşkın savaş ve yıkım 

döneminin en çok sarstığı 
sınıfı oluşturmuştur.  Bu 
sınıfın yetişkin erkek-
leri Yemen ile Galiçya 
arasındaki uçsuz bucak-
sız topraklarda kanını 

dökerken geride kalanlar 
yerel mütegalibenin sa-
vaş ve kargaşa yıllarında 
daima gelişiveren kaba 
sömürü ve soygun yön-

temleri altında ezilmekte 
idi. 
Bu koşullarda Kurtuluş Savaşı kazanıldı. 

Şimdi kazanılması gereken İktisadi savaştı… 
Henüz cumhuriyet ilan edilmeden 1923 Şuba-
tında İzmir İktisat Kongresi’ni toplayan Atatürk 
yeni kurulacak devletin ekonomik yapısının 
taşlarını oluşturuyordu. Lozan Antlaşması’na 
ek olarak imzalanan Ticaret Sözleşmesi ise, 5 yıl 
süre ile Türkiye’nin dışarıya karşı uygulayabi-
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leceği iktisat politikalarını dondurmakta ve bazı 
istisnalar dışında ithalat ve ihracat yasaklarının 
kaldırılmasını ve yenilerinin konmamasını, güm-
rük tarifelerinin ise 5 yıl süre ile değişmemesini 
öngörmekte idi. 

Uygulanması kabul edilen tarife, 1916 Osmanlı 
gümrük tarifesini esas almakta idi. 

1923 yılının Şubat ayında toplanan ve pra-
tik olmaktan çok sembolik önem taşıyan bir 
kongre de dönemin önemli uğraklarından biri 
sayılmalıdır: İzmir İktisat Kongresi. İzmir İktisat 
Kongresi’nin çalışmaları sonunda kabul edilen 
“iktisadi esaslar”, ana çizgileriyle dileklerden iba-
ret olmasına rağmen, bu dönemin başlangıcında 
egemen olan iktisadi felsefeyi ve görüşleri temsil 
etmesi bakımından önem taşır.

Genel olarak kalkınmacı, yerli ve yabancı 
sermayeyi ve piyasaya dönük çiftçiyi özendirici, 
ekonomik hayatın denetiminin “milli” unsurlara 
geçmesini kolaylaştırıcı ve ılımlı bir korumacı-
lığı öngören tezlerin ön plana çıktığı Kongrede, 
milliyetçi ve liberal ekonomi politikaları benim-
senirken uygulanan ekonomi politikaları, özel 
girişime önem veren ve dışa açık bir yapı görü-
nümündedir. Dışa açık bir ekonomi politikasının 
uygulanmasının önemli nedenini ise Lozan Barış 
Anlaşması’nın ekonomik hükümleri oluşturmuş-
tur. 

Anlaşmadaki hükme göre yabancıların 1929 
yılına kadar ticari imtiyaz hakkı devam etmiştir. 
Kongrede sanayi üretimi için teşvik planlaması, 
milli bankaların kurulması, yerli malı kullanı-
mının önemsenmesi bu çerçevede alınmış ka-
rarlardan bazılarıdır. Türk ekonomisi bağımsız 
olmalıydı ve kendi içsel dinamikleriyle kalkınma-
lıydı. Çünkü ekonomik bakımdan dışa bağımlı 
bir devletin siyasi olarak hareket kabiliyeti büyük 
ölçüde zarar görür ve bağımsız kararlar alması 
güçleşir. Atatürk’ün üzerinde durduğu ekonomik 
perspektif de bu anlayışı içermekteydi. Henüz 
yeni kurulacak devletin yönetim biçimi ilan edil-
meden yeni kurulacak bir ülkenin ekonomisinin 
oturacağı politikaları süratle belirlemek İzmir İkti-
sat Kongresi’nin toplanma amacını oluşturmuştu. 
Kurtuluş Savaşı sonrasında ekonomik gücü elinde 
bulunduran yabancı sermayenin ülkeyi terk et-
mesi ekonomik anlamda ciddi politikaları gerekli 
kılmaktaydı. Özel sektörün gelişimi için çeşitli 
desteklerde bulunan devlet, sanayi faaliyetleri için 
girişimde bulunan özel girişimcilere kredi amaçlı 
Sanayi ve Maadin Bankası’nı kurmuştur. 

Ülkenin ihtiyaç duyduğu milli sermayeli bir 
banka özlemi ve çeşitli yatırımların gerçekleşmesi 
için de Türkiye İş Bankası kurulmuştur. Kibrit 
ve çakmak, ispirto ve alkollü içkiler, barut ve 

patlayıcı maddeler, petrol-benzin ithali ve dört 
büyük limanın işletilmesi ile ilgili tekeller bu 
dönemin imtiyazlı şirketlerinin en önemli faaliyet 
alanlarını oluşturuyordu. 1924 yılında kurulan İş 
Bankası yerli ve yabancı sermaye ile siyasi iktidar 
arasındaki bütünleşme sürecinde fevkalade aktif 
bir rol oynamış ve çeşitli iktisat politikası kararla-
rını sermaye çevrelerinin istekleri doğrultusunda 
yönlendirmede çok etkili bir baskı grubu oluştur-
muştur.

Bunun yanında Lozan Anlaşması’ndaki 
hüküm gereği Osmanlı Devleti’nden kalan 
yabancılara ticari imtiyaz hakkı devam etmiştir. 
Bu tarihten itibaren yabancılara Gümrük Tarife 
Kanunu’nun yeniden düzenlenmesiyle yaklaşık 
yüzde 15 oranında vergi konulmuştur. 

Ulusal kalkınma için olması mutlak gerekli 
görülen sanayi sektörü için 1927 yılında çıkarılan 
Teşvik-i Sanayi Kanunu ile sanayi üretimi belli 
şartlar dahilinde özel girişimci için teşvik edilmiş-
tir. Tarımsal makine, araç ve gereçleri ithalatında 
gümrük muafiyeti sağlanırken yerli üretim ve 
sanayiyi korumak için özellikle iplik ve kumaş, 
şeker, un ve diğer gıda maddeleri, deri ve ağaç 
mamulleri ve çimento gibi maddelerin ithalatı 
yüksek gümrük vergileri ile kısıtlanmıştır. 1920-
1930 yılları arasında kurulan 201 Türk anonim 
şirketinden 66’sında yabancı sermaye ortaklığı 
vardır ve bunlar tüm anonim şirketlerin toplam 
ödenmiş sermayelerinin yüzde 43’ünü (31,3 mil-
yon TL) oluşturmakta idi. 

Osmanlı Devleti’nin borçlanmalar tarihindeki 
toprakları ile Lozan’ın öngördüğü sınırlar dik-
kate alınarak Osmanlı borcu, Türkiye Cumhu-
riyeti ile İmparatorluğun topraklarını paylaşan 
diğer devletler arasında dağıtılıyor; ama sonuçta 
Türkiye’ye toplam borcun 2/3’sini oluşturan yak-
laşık 85 milyon altın liralık bir tutar yükleniyordu. 

Yıllık borç, ödemeleri 6 milyon lira civarında 
saptanmakta; ancak, daha sonraki bir düzenleme 
ile 1929 yılına kadar ertelenmekte idi. Bu yıl biraz 
yüklü (15 milyon liralık) bir ilk taksit ödemesi, 
Cumhuriyet hükümetini önemli sonuçlar doğura-
cak bir para ve kambiyo bunalımına sürükleyen 
bir etken olarak ortaya çıkacaktı.

Lozan’ın gümrük resimleri ve vergilerle ilgili 
kısıtlayıcı hükümlerinden kurtulmanın bir yolu 
birçok malın ve hizmetin üretim veya ithalini dev-
let tekeline almak oluyordu. Ne var ki, dönemin 
genel felsefesine uygun olarak bu tekeller daha 
sonra imtiyazlı yerli ve yabancı şirketlere devre-
dilmiş, pek çoğunda üst düzeyde siyasi kadrolar-
dan ve devlet katından önemli kişilerin ortak ve 
hissedar olduğu bu şirketler, devletin sağladığı 
tekel durumundan yararlanarak yüksek kazançlar 

Kalkınmacı, ekonomik hayatın denetiminin milli unsurlara geçmesini kolaylaştırıcı tezlerin ortaya çıktığı İzmir 
İktisat Kongresi’nde özel girişime önem veren, dışa açık, milliyetçi ve liberal ekonomi politikaları benimsendi.
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elde etmişlerdir.
Tüm bu uygulamalar 1929 Dünya Ekonomik 

Bunalımı’na kadar sürdürülen liberal dönem po-
litikalarıdır. Liberal dönemin başarısızlığında ise 
yeterli sermaye birikiminin olmaması, teknik ve 
ticari bilginin yetersiz oluşu gibi sebepler etkili 
olmuştur. Türk dış ticaretinin bu dönemde tarım 
ürünleri ihraç eden bir ülke olarak kayda değer 
bir gelişme sağladığı savunulabilir. 1929’da ya-
şanan ekonomik bunalım bütün dünyayı etkile-
diği için ihracat 75 milyon dolara, ithalat ise 124 
milyon dolara yükselmiş ve dış ticaret açığı 49 
milyar dolara ulaşmıştır. Bu yüzden 1930’ların 
başından itibaren dışa bağımlılığı azaltmak ama-
cıyla dış ticareti sınırlama yoluna gidilmiştir.

Dünya Ekonomik Bunalımı tüm dünyadaki 
etkilemiş ticaret hacmi daralmış küresel ekono-
miye daha fazla entegre olan ekonomilerde daha 
da fazla olumsuzluklara yol açmıştı. Türkiye 
henüz ciddi bir dış ticaret hacmine sahip olma-
dığı için ekonomik buhrandan görece daha az 
etkilenmiştir. 

İzmir İktisat Kongresi’ndeki kararlardan 
Dünya Ekonomik Bunalımı’na kadarki sürede 
teşviklerle desteklenmeye çalışılan özel sektör 

istenilen başarıyı sağlayamayınca devlet eko-
nomide daha fazla etkili olmaya başlamıştır. 
Karma ekonomik sistem Türkiye’nin ekonomi 
politikası haline geldi. Bunun yanında hem 
liberal dönem hem de karma ekonomi dönemi 
Türkiye’nin hızlı kalkınması için akılcı ve prag-
matik yaklaşılarak uygulamaya konulmuştur. 

Bu dönem esasen yalnızca devletin ekono-
mide egemen güç olduğu anlamına gelmemek-
tedir. Dolayısıyla “Devletçilik” politikası salt 
devletin ekonomide egemen olması ve özel 
sektörü ekonominin dışında tutması söz konusu 
değildir. Dönem içinde özel sektör yine ekono-
mide rol oynamaktadır ancak kalkınma hedef-
leriyle ilgili büyük yatırımlar doğrudan devlet 
gücüyle gerçekleştirilmiştir. 

1931 yılında Merkez Bankası’nın kurulu-
şundan sonra, 1932’de sanayiye kredi sağlamak 
üzere, Sanayi Kredi Bankası, kamu ve özel sek-
tör projelerini inceleyip değerlendirecek Devlet 
Sanayi Ofisi ve 1933 yılında tekstil ürünlerinin 
üretimi ve ticaretini gerçekleştirmek üzere Sü-
merbank kurulmuştur.

 1934 yılında Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 
ile birlikte büyük sermaye gerektiren sanayi 
yatırımlarını ve bunun yanında hammaddesi ül-
keden temin edilebilecek sanayinin kurulmasını 
devlet üstlenecekti. Bu anlamda devlet doku-
ma, kimya, selüloz gibi sektörlerde yatırımlar 
gerçekleştirdi. Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 
çerçevesinde demiryollarının yanı sıra Zongul-
dak Kömür Şirketi ve İzmir Telefon Şirketi gibi 
şirketler kamulaştırılmış, yerli hammaddeyi 
kullanacak sanayi kuruluşları teşvik edilmiş ve 
sanayi üretimi ile kalkınma hızı artış göstermiş-
tir.

Birinci Sanayi Planı’nın başarılı olmasıyla 
1938 yılından itibaren uygulamaya konulmak 
üzere İkinci Sanayi Planı hazırlandı. Ancak, 
İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle plan 
uygulanamamıştır. Türkiye’nin her an savaşa 
girme olasılığından dolayı üretim daralmaya 
uğramış, askeri harcamalar artış göstermiştir. 
Dönem içinde dış ilişkiler noktasında 1941 yılın-
da Türkiye Uluslararası Para Fonu’na (IMF) üye 
olmuştur. Bu dönemde uluslararası ekonomiye 
eklemlenme çabaları sürmektedir. Türk dış tica-
reti, karma ekonomi politikalarının uygulandığı 
1930-1950 döneminde 1938, 1947, 1948, 1949, 
1950 yıllarında açık vermiştir. Diğer yıllar dış ti-
caret fazlası vermiştir. Türkiye’nin İkinci Dünya 
Savaşına girmemesine rağmen girecekmiş gibi 
hazır konumda bulunması, erkek nüfusun silah 
altına alınması gibi sebepler özellikle tarımsal 
üretimde belirgin düşüşlere yol açmış ekonomi 
daralmıştır. Ancak savaş sonrasında 1945- 1950 
döneminde ekonomik iyileşmeler hızlandı.
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Kurtuluş Savaşı içinde İzmir son derece 
önemli bir yer tutmuştu. İşgali direnişi 
ateşleyen bir fitil, kurtuluşu ise bir devrin 

sonunun simgesi oldu. Ancak İzmir’in 2,5 yıla 
yakın işgali boyunca İzmirlilerin çektiği sıkıntıları 
ve özlemleri hatırlatmakta fayda var. Çünkü o 
sıkıntılardır ki İzmirlilerin Cumhuriyet’in ilanı 
karşısındaki tavrını belirlemiştir. İşgal günün-
den başlayarak her İzmirli Türk ‘Kurtuluşu’ 
özlemiş, bunun için acılara katlanmıştı. Osmanlı 
Hükümeti’nin bu acılar karşısındaki tavrı, protes-
todan öteye gitmemiş, bir süre sonra da ‘düvel-i 
muazzama’nın karşısında bir şey yapılamayaca-
ğından İzmir’i gözden çıkarmıştı.

Hâlbuki Mustafa Kemal Paşa, daha İzmir’in 
işgali gününden itibaren kurtuluştan taviz veril-
meyeceğini ifade etmiş ve İzmirli Türklerin tek 
umudu olmuştu. Bu nedenle 9 Eylül günü Türk 
Ordusu’nu ve Mustafa Kemal Paşa’yı bağrına 
basan İzmirlilerin “Halaskar”ın peşinden gitme-
sinden doğal ne olabilirdi. Nitekim İzmirlilerin 
bu anlayışını Cumhuriyet’in ilanı karşısındaki 
tavırlarında da açık olarak görebiliriz.

Önce şunun altını çizelim: Cumhuriyet’in 
Türkiye için bir rejim alternatifi olduğu çok eskiye 
gitmez, ama bir gecede karar vermenin sonucu 
da değildir. Atatürk’ün “Yarın Cumhuriyet’i ilan 
edeceğiz” sözü bir sürecin olgunluğa eriştiğinin 
ve zamanının geldiğinin ifadesidir. Nitekim Cum-
huriyet tartışmalarını TBMM’nin açıldığı, hatta 
Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Anadolu’ya 
ayak bastığı ilk günlerden itibaren izleyebiliriz. 
Tahmin edileceği üzere tartışmalar saltanatın 
kaldırılmasından sonra hızlanmış, 2. TBMM’nin 
toplanmasından sonra da doruğa ulaşmıştır. 

23 Nisan 1920’den beri Türkiye’nin yönetimini 
elinde bulunduran Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükümetinin şekli, aslında bir Cumhuriyet’ti. 
Nitekim Atatürk, “Böyle bir hükümet, hâkimiyet-i 
milliye esasına müstenit halk hükümetidir, Cum-
huriyettir” sözleriyle hükümetin niteliğini açıkça 
ortaya koymuştur. Ancak Misak-ı Millî’yi ger-
çekleştirmek söz konusu olduğu sırada Mustafa 
Kemal, bu adı açıkça ortaya atarak ulusal bütün-
lüğümüze zarar verebilecek bir rejim tartışması-
na girişmek istememişti.  Ulusal savaşın biricik 

Cumhuriyet Bayramı’nın 
İzmir’deki ilk kutlamaları…

Kurtuluşu ile işgalin tüm yurtta sona erdiği İzmir, Cumhuriyetin olgunlaşma sürecine girmesinde büyük rol 
oynar. Tüm yurttaşlar gibi memleketini canı pahasına savunan İzmirliler’de Cumhuriyetin yeri bir başkadır.
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İkinci Büyük Millet Meclisi’nde daha ilk günlerde oluşan bir muhalif grup Bakanlar Kurulu’na karşı harekete 
geçmekte gecikmedi. Tartışmalar kısa sürede büyüdü, kabine istifa etti, süreç bunalıma dönüştü.

amacı yurdu dış saldırıdan kurtarmaktı. Ancak 
bu savaş başarıya ulaştıkça ulusal egemenli-
ğin bütün ilkelerini ve kurumlarını adım adım 
gerçekleştirmesi de kaçınılmaz bir tarih akışı idi. 
Bu bakımdan Kurtuluş Savaşı, Türkiye’de halk 
egemenliğinin kurulmasına temel bir basamak 
olmuştur. 16 Nisan 1923’te Birinci Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi dağıldıktan sonra yeni meclis 
toplanıncaya kadar yetiştirilmek üzere bir ana-
yasa tasarısı hazırlanmasına karar verilmişti.
Yeni Meclis, yeni Anayasa

Mustafa Kemal, yapılan anayasa değişik-
liğinin Cumhuriyetin kurulmasına yönelik 
olduğunu, 27 Eylül 1923 tarihinde Neue Freie 
Presse muhabirine verdiği bir demeçte ifade 
etmişti. Öte yandan Ekim ayının ilk günlerinde 
ülke yönetiminin Cumhuriyet olacağı konusun-
daki haberler gazetelerde yer almaya başladı. 
Büyük Millet Meclisi’nde Anayasa Komisyonu 
Başkanı olarak görev yapan Yunus Nadi, 8 Ekim 
1923 tarihli Yeni Gün gazetesinde “Cumhuriyet 
idaremiz belirlenecek ve yakında ilân olunacak-
tır” haberini veriyordu. Yeni Meclis, 11 Ağustos 
1923’te toplandı. Başbakanlığa Fethi Bey (Okyar) 
getirildi. 13 Ekim 1923’te İsmet Paşa, hükümet 
merkezinin Ankara olması yolunda bir yasa ta-
sarısını Meclis’e sundu ve bu tasarı kabul edildi. 
Ankara’nın başkent olması siyasal, askerî ve yö-
netim açılarından alınmış en önemli kararlardan 
biridir. Artık yeni Türkiye’nin başkentinin neresi 
olacağı konusundaki tartışmalar da kesin olarak 
sona ermiş bulunuyordu.

Ancak ikinci Büyük Millet Meclisi’nde daha 
ilk günlerde oluşan bir muhalif grup, Bakanlar 
Kurulu’na karşı harekete geçmekte gecikme-
di. Tartışmalar kısa sürede büyüdü ve kabine 
27 Ekim’de istifa etti ve bu durum kısa sürede 
bunalıma dönüştü.
“Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz”

Artık sorunun esasından halledilebileceği 
zaman gelmiş bulunuyordu. Nitekim 28 Ekim 
akşamı bir kısım arkadaşlarını Çankaya’ya ye-
meğe çağıran Mustafa Kemal Paşa onlara, Yarın 
Cumhuriyet ilân edileceğini duyurdu. 29 Ekim 
pazartesi günü saat 10.00’da Halk Fırkası grubu 
toplandı. Konu yine kabine sorunuydu. Mustafa 
Kemal Paşa’nın hükümet bunalımına çözüm 
bulmak için “Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’nun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi” gerektiğini belirten 
konuşmasından sonra “Cumhuriyet” önerisi 
kabul edildi. Fırka toplantısından hemen sonra 
Meclis saat 18.00’da toplandı. Kanun-u Esası 
Encümeni toplanarak gerekli mazbatayı hazır-
ladı. Bu mazbata “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir. İdare usulü, halkın geleceğini bizzat 
ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türki-
ye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir” 
biçimini aldı. Bundan başka Anayasanın birkaç 
maddesinde de gerekli değişiklikler yapıldı. 
Kanun-u Esasi Encümeni Başkanı Yunus Nadi 
söz alarak Meclisin, egemenliği kayıtsız şartsız 
ulusal bir hükümet şekli kabul ettiğini ve bu hü-
kümet şeklinin de adının Cumhuriyet olduğunu 
dile getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
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Cumhuriyet kararını en iyi özetleyen, Meclisin 
en yaşlı üyesi, Osmanlı döneminde nazırlık ve 
âyanlık yapmış seçkin tarihçi Abdurrahman Şeref 
oldu: “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir… 
Kime sorarsanız sorunuz, bu, Cumhuriyettir. 
Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad, bazılarına hoş 
gelmezmiş, varsın gelmesin.”

Karar 20.30’da, birkaç çekimser fakat hiç 
aleyhte oy olmaksızın 158 oyla kabul edildi. 15 
dakika sonra da milletvekilleri Gazi Mustafa 
Kemal Paşa’yı ilk cumhurbaşkanlığına seçtiler. 
Haber bütün ülkede yayıldı. Gecenin yarısında, 
bütün yurtta atılan toplar, yeni bir dönemin başla-
dığını, Cumhuriyetin doğumunu bütün dünyaya 
ilân ediyordu.

Cumhuriyet ilân edildiği günlerde İzmir’de 
Türk Sesi, Anadolu, Ahenk, Hizmet ve Sada-yı 
Hak gibi gazeteler çıkıyor, dolayısıyla İzmir o yıl-
larda önemli bir basın merkezi durumunda bulu-
nuyordu. Ancak ne yazık ki bütün bu gazetelerin 
Cumhuriyetin ilânına ilişkin sayıları İzmir Milli 
Kütüphane’de bulunmamaktadır. Bu bakımdan 
konuyla ilgili haber ve yorumlar birkaç gazeteye 
bağlı bulunmaktadır.
Yeni devlet, yeni yönetim

19 Ekim 1923 tarihli Türk Sesi gazetesi, Ana-
yasanın değiştirileceği konusundaki söylentilerin 
“hep faraziyattan” oluştuğunu yazıyordu. Cum-
huriyetin ilânından on gün önce çıkan bu haberde 
Cumhuriyetten söz edilmemekte, hatta Anayasa 
değişikliğinin Cumhuriyetin ilanıyla ilişiği bu-
lunmadığı üstü kapalı bir şekilde anlatılmaktadır. 
Ancak dikkati çeken, başka bir yazının gazetenin 
aynı sayısında yer almış olmasıdır. “Tanin”cilere, 
yani Cumhuriyetin ilânına karşı olan yazarlara 
ithaf edilmiş bu yazı, Cumhuriyet mi, Neüzübil-
lah başlığını taşımaktadır. Makale, Nalbandoğlu 
Mahmut Hıfzı imzasıyla yayınlanmıştır. Yazar 
şöyle bir girişle söze başlamaktadır: “Kişisel 
saltanatın şimdiye kadar acısını tattık. Derebey-
lik Anadolu’yu harap etti. Şimdi milli hakimiyet 
esaslarının bizi kurtaracağına iman edenlerdenim. 
Meşrutiyet ilân edildiği zaman bu hadiseyi iki 
tarafı keskin kılıca benzetenler bulundu. Bu öyle 
bir âlettir ki iyi kullanılırsa hasımlarını keser, 
biçer, doğrar; fena kullanımından zararı âleti 
kullanana yöneltir, demişlerdi. 6 Ekim 1923 tari-
hinde İstanbul’da son işgal idaresi döküntüleri de 
Misak-ı Millî hududunu terk ettiği zaman, artık 

hâkim olduk, dedik. Fakat hükümet idaresi pren-
siplerinden hangisini kabul edelim?’ tasavvuru 
vardı.” Yazar, “otuz vilâyeti İstanbul için haraç 
yeri olarak kullanan” saltanat taraftarlarının ses-
lerinin boğulmakta olduğunu belirtmekte, “milli 
hakimiyetin ise milli saltanat şeklinde” ortaya 
çıktığını yazmaktadır. Ayrıca yazar 6 Ekim’de 
İstanbul’un kurtuluşunun öncelikle Cumhuriyet 
yönetiminin kabul ve uygulanmasına ortam ha-
zırladığının üzerinde de durmaktadır. Ankara’nın 
devlet merkezi olarak seçilmesi buna önemli bir 
basamaktır. Ankara’da Anayasa değişikliği için 
toplanan komisyonun gerekeni yapacağından 
şüphesi olmayan yazar “Cumhuriyetin” bugün 
yarın ilân edileceği kanısındadır.

İzmir, Cumhuriyet’in ilan edildiğini Milli 
Savunma Bakanı Kazım Özalp Paşa’nın İzmir 
Müstahkem Mevki Kumandanlığı’na çektiği telg-
rafla öğrendi. Kazım Paşa 29 Ekim 1929 Pazartesi 
günü öğleden sonra saat 8’de TBMM’nin mütte-
fikan Cumhuriyet’in Türkiye’nin yeni hükümet 
şekli olarak kabul ettiğini, Cumhurbaşkanlığı’na 
da Mustafa Kemal Paşa’yı seçtiğini bildiriyordu. 
Telgrafta ayrıca bu mutlu günün kutlanması için 
gereken önlemlerin alınması üzerinde durulmuş-
tu.
İzmir’den yükselen top sesleri

İzmirlilerin Cumhuriyet’in İlanı’nı nasıl kutla-
dıklarını Yeni Gün Gazetesi’nin iki gün sonraki, 
yani 31 Ekim 1923 tarihli nüshasından öğreniyo-
ruz. Buna göre, haberi ilk alan İzmir Müstahkem 
Komutanlığı gece saat 1’de kaleden atılan toplarla 

Abdurrahman Şeref, “Hakimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir. Kime sorarsanız sorunuz bu Cumhuri- 
yettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad 
bazılarına hoş gelmezmiş, varsın gelmesin” 
sözleriyle Meclis’te halkın sesini dile getirdi.
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Cumhuriyet’in İlanı’nı kutladı. Ertesi sabah, 
yani 30 Ekim günü İzmir’in her tarafı bayraklar-
la donatılmıştı. Saat 11’de yüksek rütbeli subay-
lar ve görevliler tebrikleri kabul ettiler. Bu sırada 
sevinç içindeki halk sokaklara dökülmüş, başta 
Hükümet önü olmak üzere bulduğu her mey-
danda coşku içinde Cumhuriyet’in ilanını kut-
luyordu. Mızıka takımları gece yarısına kadar 
İzmir’in neredeyse bütün mahallelerini gezerek 
marşlar çaldı, şarkılar söylendi. Ahenk Gazetesi 
de İzmir’de parlak gösteriler yapıldığını, işçi 
cemiyetlerinin ve mahallelerde toplanan halkın 
önlerinde mızıkalar, davullar ve saz takımları 
olduğu halde gece geç vakitlere kadar şehirde 
dolaştıklarını, Hükümet ve kışla önlerine gelerek 
tezahüratta bulunduklarını yazmaktadır.
Cumhuriyet coşkusu tüm yurtta

Bir yıl sonra, Cumhuriyet’in ilanının ilk yıl-
dönümü yaklaştıkça, kutlamaların nasıl yapıla-
cağı sadece İzmir’de değil, tüm ülkede yanıtlan-
mamış bir soruydu. TBMM’nin açıldığı gün olan 
23 Nisan TBMM tarafından Milli Bayram olarak 
kabul edilmişti. 1922’de saltanatın kaldırıldığı 
1 Kasım gününün de Milli Hâkimiyet Bayramı 
olarak kutlanması kararlaştırılmıştı. Ayrıca Meş-
rutiyetin ilanı tarihi olan 23 Temmuz da Hürri-
yet Bayramı olarak kutlanıyordu. 

Cumhuriyet’in ilan edilmesi sürecinde başla-
yan sorunlar ve milli mücadelenin çekirdek kad-
rosunda meydana gelen çatlama Cumhuriyet’in 
ilanı kutlamalarının ne olacağı konusunu gün-
demden uzak tutmuştu. En sonunda 26 Ekim 

1924’te Bakanlar Kurulu “Cumhuriyet’in tarih-i 
ilanı olan 29 Ekim’in, 101 pare top atışı suretiyle 
ve özel merasim ile” kutlanmasına karar verdi. 
Cumhurbaşkanlığı da 27 Ekim 1924’te yayınladı-
ğı bildiriyle M. Kemal Paşa’nın 29 Ekim kutlama 
programını açıkladı.

İzmir’de Valilik 28 Ekim 1928’de gazetele-
re verdiği ilanda 29 Ekim Çarşamba gününün 
Türkiye Devleti hükümet şeklinin Cumhuriyet 
idaresine inkılâp ettiği mesut gün olduğu için 
devlet dairelerinin tatil edildiğini duyurmuştu. 
Ertesi günkü gazeteler Valiliğin ilan ettiği kutla-
ma programını vermekteydi.

Buna göre;
Sabah saat 11’de okul ve cemiyet temsilci-

leri ve halk hükümet avlusunda toplanacaktı. 
Toplantıda İzmir milletvekili İnceoğlu Hamit 
Şevket bir konuşma yapacak, sonrasında tören 
alayı Beden Terbiyesi öğretmeni Nuri Bey’in 
yönetiminde şehrin önemli caddelerini dola-
şacaktı. Ev ve dükkânlar açık olacak ve hepsi 
süslenecekti. Öğleden sonra saat 2’den 3’e kadar 
belediyede tebrikler kabul edilecek, gece eğlen-
ce yerlerinde kutlama yapılacaktı. Belediye de 
Kışla Meydanı’nda havai fişek gösterisi düzen-
leyecekti.
Birinci yıl kutlaması

Büyük bir sevinç içinde başlayan 
Cumhuriyet’in birinci yılı kutlamaları binlerce 
İzmirlinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kutlama-
larda şehirde bulunan konsoloslar da hazır bu-
lunmuş, İzmir Belediyesi adına Başkan Tahir Ke-
nan Bey Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’ya 
ve Başbakan İsmet Paşa’ya kutlama telgrafları 
çekmişti. M. Kemal Paşa’ya çekilen telgrafta; 
“Türk milletinin manevi varlığı üzerine Cumhu-
riyet tacını takan emin elinizin aziz Türklüğün 
yürüdüğü ilerleme yolunda ona daima hayat 
işareti ve refah göstermesini diler, bugün şehri-
mizde pek coşkun bir tezahür ile kutlanan Cum-
huriyet Bayramı münasebetiyle İzmir halkının 
nurlu Cumhuriyetimizin savunmasında bütün 
Anadolu topraklarını şehitler makberi yapmaya 
ahd ve aziz namınızı pek şiddetli alkışlarla yâd 
eylediğini arz eylerim” satırlarına yer verilmişti. 
Başbakan İsmet Paşa’ya gönderilen telgrafta ise, 
“İzmir bugün pek canlı bir hayat yaşamaktadır. 
Cumhuriyetin birinci sene-i devriyesini idrak ve 
kutladığı şu dakikalarda, aziz Cumhuriyetimizin 

Ekim 1924’te Bakanlar Kurulu “Cumhuriyet’in 
tarih-i ilanı olan 29 Ekim’in, 101 pare top atışı ve 
özel bir merasim ile” kutlanmasına karar verdi. 
27 Ekim 1924’te yayınlanan bildiriyle Ulu Önder’in 
29 Ekim kutlama programı açıklandı. 
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hükümet erkânını tebrik eder ve milletimizi refah 
ve hayat yollarında herdem muvaffak kılmaya 
nailiyetini dilerim.” denmekteydi.

29 Ekim’in Cumhuriyet Bayramı olarak 
kutlanması, Bakanlar Kurulu teklifiyle 19 Ni-
san 1925’te TBMM tarafından kanunlaştırıldı. 
İzmir’de Cumhuriyet’in ilanı törenleri, 1932 
yılına kadar şehrin tek sivil meydanı olan Konak 
Meydanı’nda benzer programlarla kutlandı. 1930 
yılının sonlarında açılmaya başlanan Gazi / Cum-
huriyet Meydanı, 28 Temmuz 1932’de Heykeltraş 
Canonica’nın yaptığı Atatürk Heykeli’ne kavuştu. 
Cumhuriyet Meydanı bu tarihten sonraki resmi 
tören ve kutlamaların yeni mekânı haline oldu.

Cumhuriyet Bayramı’nın ilk en görkemli 
kutlamaları, Cumhuriyet’in ilanının 10. yıl-
dönümü olan 1933’te gerçekleştirildi. TBMM, 
Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamaları için 11 Haziran 
1933’te “Cumhuriyet İlanının Onuncu Yıldönümü 
Kutlama Kanunu” adında bir kanun çıkartmıştı. 
Kanuna göre bayram üç gün sürecek ve her vila-
yet buna göre bir program yaparak ilan edecekti. 
İzmir’de 10. Yıl Kutlamaları Programı gazetelerde 
ilan edildikten başka bir kitapçık haline getirilerek 
yayınlandı. Programa göre 29-31 Ekim günleri 
kahve ve gazinolar dışında her yer tatil olacak, 
bütün binalar süslenecek, kentin çeşitli yerlerinde 
kurulacak olan kürsülerde ve okullarda verilecek 
konferanslarla Cumhuriyetin faziletleri anlatıla-
caktı. Halkevleri ve okullarda temsiller ve konser-
ler verilecek, geceleri havai fişeklerle kutlamalar 
devam edecekti.

1934’te yayınlanan 1932-1933 İzmir Vilayeti 
İstatistik Yıllığı üç gün boyunca, her zamanki 
kutlamaların dışında yapılan törenleri şu şekilde 
özetlemişti:

93 yıllık coşku
Birinci Gün: Saat 16’da Menemen’de inkılâp 

şehidi Kubilay abidesinin temel atma şenliği ya-
pılmıştır. Bunun için İzmir’den 48 kişilik bir heyet 
ve bütün halkın katılımıyla temel atma merasimi 
yapılmıştır.

İkinci Gün: Saat 10’da bütün halkın ve fır-
ka kuruluşlarının katılımı ile Cumhuriyet 
Meydanı’nda toprak alma şenliği yapılmıştır. Aziz 
kurtarıcıya memleketin bir şükran hediyesi olarak 
takdim edilen bu bir avuç toprak belediye reisi-
nin nutku ve halkın coşkun tezahüratı ile alınmış 
ve Ankara’ya gönderilmiştir. 13:30’da Eşrefpaşa 
pazarı, 13:45’te Eşrefpaşa çocuk bahçesi açılma, 
13:55’te Tayyare Şehitliği ziyaret, 14:10’da Evkaf 
hali temel atma, 14:30’da Çorakkapı çocuk bahçesi 
açılma, 15’te İşçiler mahallesi açılma, 15:30’da 
hayvanat laboratuarı açılma, 16’da Darağaç 
Şehitliği ziyaret, 16:30’da Yamanlar suyu temel 
atma, 18’de Tayyare Sineması açılma şenlikleri 
yapılmıştır.

Üçüncü Gün: Saat 8:30’da Fevzi Paşa ilkoku-
lu açılma, 9:30’da Bornova Ziraat Okulu açılma, 
16’da Gazi ilkokulu açılma, 17’de İnkılâp İlkokulu 
açılma, 17:45’te Milli Kütüphane açılma, 18:30’da 
halkevi sergisi ziyaret, 19’da Cumhuriyet Kız Ens-
titüsü açılma merasimi yapılmıştır. Üç gün boyun-
ca İzmir merkez dışında kaza ve nahiyelerde de 
birçok tören yapılmış, mektepler, yollar, köprüler, 
çeşmeler vb. açılışı yapılmıştı.

Cumhuriyet’in ilanı olağanüstü dönemler ha-
riç günümüze kadar coşkuyla kutlamalara sahne 
olmuştur. Bu yılki kutlamaların da cumhuriyetin 
erdemlerine sahip çıkılmasına vesile olması dile-
ğiyle…
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Başbakan Binali Yıldırım, Orta Vadeli 
Program’da yer alan hedefleri, ekonominin 
koordinasyonundan sorumlu bakanların 

da katıldığı basın toplantısıyla açıkladı.  Yıldırım, 
2017 enflasyon hedefinin yüzde 6,5 olacağını 
açıkladı. 2017-2019 dönemini kapsayan Orta 
Vadeli Program’da enflasyon düşerken büyüme 
yüzde 5’in altında olmayacak. 

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları 
şöyle:

“Türkiye 2009 hariç 27 çeyrek sürekli büyüdü. 
Bu yıl da büyüme devam ediyor. Bu yıl Türkiye 
dünya ortalamasının iki katı büyümeyi yakaladı. 
Bu bizim için yeterli değil. Biz yine de 2016’da 
yüzde 3’ün üzerinde büyümeyi yakaladık. Yüzde 
3-4 arasında büyüme yeterli mi, asla bu büyüme 
bizim hedeflediğimiz bir büyüme değil. Darbe 
girişimi oldu, buna rağmen yapısal reformlara 
devam ettik.

2017-2019 döneminde büyüme oranını artıra-
cağız. Düşük büyüme oranı bizim işimize yaramı-
yor. Bu yüzde 5’in altında olmayacak.

Orta vadeli programın beş temel amacı var. 
İstikrar, siyasi istikrar, ekonomik istikrar. İstikrar 
sürünce büyüme de kendiliğinden gelecek. 
İstikrar olunca kapsayıcı büyümeyi de 

gerçekleştireceğiz. Türkiye mutlaka katma değeri 
yüksek teknolojik ürünlerde söz sahibi olmalı. 
Enflasyonda 2017 hedefi yüzde 6,5

İkinci temel amacımız enflasyonu düşürmek. 
Büyük bir farklılık olmazsa yüzde 7,5 seviyesinde 
bir enflasyonla sezonu kapatmış oluyoruz. 
Seneye hedef daha düşük, yüzde 6,5. 2018’de 
yüzde 5 seviyesine gerilemiş oluyor. Enflasyonu 
sürdürülebilir düşük bir orana çekeceğiz, bu 
büyüme için çok önemli.
Eximbank desteği 3 katına çıkacak

Diğer amaç cari açık. Cari açığı azaltma yönün-
de kararlı bir programımız olacak. Eximbank’ın 
ihracatı destek bütçesini 3 kat artırarak 1 milyar 
dolara çıkaracağız. Dördüncü madde ekonominin 
rekabet gücü ve verimliliğini artıracağız. Orta 
vadeli program içinde büyümenin artarak devam 
etmesini, kişi başı gelirin artmasını, yeni iş aş 
alanları oluşturulmasını hedefliyoruz. Bunu ya-
parken enflasyonun düşmesi için mücadele ede-
ceğiz, cari açığı azaltacağız. Mali disiplinden asla 
vazgeçmeyeceğiz.  2017’de bütçe açığını yüzde 
2’nin altında tamamlamış olacağız. Turizm gelir-
leri yüzde 40 azaldı, sonra toparladı. Darbe geçti, 

Başbakan Yıldırım, yeni Orta Vadeli Programı açıkladı. Buna göre, bu yıl Türkiye dünya ortalamasının iki katı 
büyüdü. 2016’da da darbe girişimine rağmen yapısal reformlarla birlikte yüzde 3’ün üstünde büyüme yakaladı.

Büyüme yüzde 5’in 
altında olmayacak
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“Türk ekonomisinin temeli sağlam. Özel sektörün büyük başarısı var. Yatırımlarımıza hız kesmeden devam 
edeceğiz. Altyapı yatırımlarına, istihdam oluşturacak, büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara kaynak ayıracağız.”

terörle mücadele ve 1 Kasım seçimlerinde verdi-
ğimiz vaatler vardı. Asgari ücret, vergi kolaylık-
ları, gençlere teşvikler... Bir kaynak aktarımı söz 
konusu oldu. Tarımda da kurak bir yıl geçirdik. 
Tüm bu olumsuzluklara rağmen bütçe açığını 
yüzde 1,6 düzeyinde tutmayı başardık. 2017’de 
yüzde 1,9’u hedefliyoruz. 2018’de açık azalmaya 
devam edecek. 

Gerekli tedbirleriniz varsa bütçe açığı tehdit 
olarak görülmez. Türk ekonomisinin temeli 
sağlam. Bir göstergeyle oynamakla ekono-
mik parametreler olumsuz etkilenmiyor. Özel 
sektörün büyük bir başarısı var. Yatırımlara hız 
kesmeden devam edeceğiz. Kaynak problemi-
miz yok. Altyapı yatırımlarına, istihdam oluştu-
racak, büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara 
çok daha fazla kaynak ayıracağız. İlk yatırımları 
2016’ya göre 2017’de artırmış olacağız. 
İlk 15 Temmuz darbecilerinden 
başlayacağız

Reformlar bir sefer yapıp bitecek işler değil. 
İş hayatında yeni bir sistem getireceğiz. Arabu-
luculuk sistemi. Hak ihlali olduğu düşünülen 
konularda mahkemelerde sürünmeden oturup 
anlaşacaklar işlerine devam edecekler. Noterlik 

sistemini de AB standartlarına uygun olarak 
yeniden düzenleyeceğiz. Yargılama sürelerinin 
kısaltılması asıl hedeflerimizden biridir. Buna ilk 
15 Temmuz darbecilerinden başlıyoruz. Darbe-
ye karışanlar belli. Kim oldukları belli. Süratle 
doğrudan darbeye karışmış olanların belgeleri 
bilgileri ortada. Bunları bekletmeye gerek yok. 
Darbecilerin yargılanması süratle yapılacak. 
Milletin yüreğine su serpilecek. Darbeciler 
süreyi uzatmak için başkalarının ismini veriyor, 
böyle bir oyuna gelmeyeceğiz.
Esnafın iş yeri açması kolaylaşacak

İstanbul Finans Merkezi’ni tam anlamıyla 
hayata geçireceğiz. Esnafların iş yeri 
açmalarında büyük sorun var. İşlemleri bir 
yerden olacak. 30-40 ayrı izin ruhsat var, 
bunların hepsi tek merkezden makul bir 
zamanda yapılmış olacak. Bina arsa gibi 
varlıklar değil, bilgisayar, torna tezgahı, makina 
da iş yaparken teminat olarak görülecek. Ban-
kalar bunları saymıyor. Taşınır rehni kanununu 
çıkarmış olacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu 
eğitim kapsamına alıyoruz. Meclis’te bulunan 
patent kanununu hayata geçireceğiz. Sanayide 
yerli üretimi kamu alımlarıyla destekleyeceğiz.”

n OVP’de 2016 yılı gerçekleşme tahmini yüzde 
3,2’ye çekildi. Önceki OVP’de bu rakam yüzde 4,5 idi. 
Gelecek yıl için büyüme beklentisi yüzde 5’ten yüzde 
4,4’e çekilirken, 2018’de yüzde 5 olarak açıklandı.

n Enflasyon 2016’da yüzde 7,5, 2017’de yüzde 
6,5 hedefleniyor. 2018’de yüzde 5, 2019’da yüzde 5 
öngörülüyor.

n OVP’de işsizlik oranı, programda bu sene için 
yüzde 10,2’den yüzde 10,5’e, 2017’de yüzde 9,9’dan 
yüzde 10,2’ye, 2018’de yüzde 9,6’dan yüzde 10,1’e 
yükseltildi, işsizliğin 2019’da yüzde 9,8 olmasının 
beklendiği belirtildi.

n Cari işlemler dengesi/GSYH 2016›da yüzde 
-4,3, 2017’de yüzde -4,2 öngörülüyor. Cari işlemler 
dengesi/GSYH 2018›de yüzde -3,9, 2019’da yüzde 
-3,5 olacak.

n AB tanımlı borç stoku/GSYH 2016›da yüzde 
32,8, 2017’de yüzde 31,9 öngörülüyor.

n Merkezi yönetim bütçe açığı/GSYH 2016›da 
yüzde 1,6, 2017’de yüzde 1,9 öngörülüyor.

n Merkezi yönetim bütçe açığı/GSHY 2018’de 
yüzde 1,6, 2019’da yüzde 1,3 öngörülüyor.

n 2017’de ihracatın 153 milyar dolar, ithalatın ise 
214 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bir bakışta yeni hedefler
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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yapılan 
düzenlemeyle yatırıma katkı tutarının ya-
tırım döneminde diğer faaliyetlerden elde 

edilecek kazançlara uygulanacak oranının tüm 
bölgelerde yüzde 80’e çıkartıldığını belirtti.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 
Karar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar 
Kurulu Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenlemeyle yatırıma katkı tuta-
rının yatırım döneminde diğer faaliyetlerden elde 
edilecek kazançlara uygula-
nacak oranını tüm bölgeler-
de yüzde 80’e çıkardıklarını 
vurgulayan Zeybekci, bu 
kapsamda yatırımcıların 
vergi indirimi desteğinden 
daha kısa sürede yararla-
nabilmesini sağlanacağını 
ve desteğin etkinliğinin 
artırılacağını kaydetti.

Zeybekci, söz konusu 
düzenlemeyle 31 Aralık’a 
kadar başlanılacak yatırım-
lar için halihazırda geçerli 
olan avantajlı vergi indirimi 
oranları ile sigorta primi 
işveren hissesi desteği süre-
lerinin kalıcı olarak uygu-
lanmasını sağlayacaklarını 
belirterek, “Orta-yüksek 
teknolojili sanayi sınıfında 
yer alan motorlu kara ta-
şıtları, makine ve kimyasal 
madde imalatı gibi daha 
çok gelişmiş bölgelerde yo-
ğunlaşan, teknolojisi görece 
daha yüksek olan seçilmiş 
ürünlerin üretimine yönelik yatırımları 1., 2. ve   
3. Bölgelerde yer alsalar dahi 4. Bölge destek oran 
ve sürelerinden yararlandıracağız“ ifadelerini 
kullandı.

Art arda 7 aydır faiz koridorunun 
üst bandını indiren Merkez Ban-
kası (TCMB) bu ay kısa vadeli 

tüm faizleri sabit tuttu. TCMB üst bandı 
oluşturan gecelik mar-
jinal fonlama faizini 
değiştirmeyerek yüzde 
8,25’te, politika faizini 
de yüzde 7,25’te bıraktı.

Kurul, parasal 
koşullardaki sıkılığın 
azalması ve makro 
ihtiyati alandaki düzen-
lemelerin genel finansal 
koşulları desteklediğini 
belirterek, “Dış ticaret 
hadlerindeki gelişmele-
rin gecikmeli yansıma-
ları ve tüketici kredi-
lerinin ılımlı seyri cari 
açıktaki turizm kaynak-
lı artışı sınırlamaktadır” 
değerlendirmesinde 
bulundu.

Döviz kuru ve diğer 
maliyet unsurlarındaki 
gelişmelerin enflasyon 
görünümündeki iyi-

leşmeyi sınırladığını belirten kurul, para 
politikasındaki temkinli duruşun korun-
masını gerektirdiğini bildirdi.

Yatırım teşviklerinde 
yeni dönem

Merkez faizi 
değiştirmedi
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Özlü: 
Sanayicilerle 

her türlü 
işbirliğine 

hazırız

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü, standartların uluslararası ticaretin 
ortak dili olduğuna işaret ederek, ulusla-

rarası pazarlarda yer almak isteyen ekonomile-
rin, uluslararası standartlara da uyması gerekti-
ğini vurguladı.

Türk Standardları Enstitüsü’nce (TSE), “Dün-
ya Standartları Günü” kapsamında düzenlenen, 
“Ekonomik ve Ticari Hayatta Standardizasyo-
nun Önemi” konulu panele katılan Özlü, Stan-
dartların özellikle teknoloji gelişimine katkısının 
çok önemli olduğunun altını çizdi. Faruk Özlü, 
“Küresel bir üretim merkezi olan Türkiye’yi, 
teknoloji merkezine de dönüştürmek istiyoruz. 
Ar-Ge yapmak önemlidir, ancak tek başına 
yeterli değildir. Esas önemli olan, Ar-Ge proje-
lerini, ticari ürünlere dönüştürebilmektir. Ar-Ge 
projelerinin ticari ürünlere dönüşme aşamasın-
da standartların yol göstericiliğine ihtiyacımız 
var” diye konuştu.

Özlü, standartları belirlemenin, standartla-
ra uymaktan ve takip etmekten daha önemli 
olduğunu vurguladı. Küresel standartları büyük 
oranda gelişmiş ekonomilerin belirlediğine 
işaret eden Özlü, “Bu ülkeler standartları belir-
lerken, tamamen objektif kriterlerden hareket 
ediyor değiller. Standartları kendi güçlerini 
korumak, kendi pozisyonlarını daha avantaj-
lı hale getirmek, diğer ülke ekonomilerinin 

önünü kesmek için de kullanıyorlar. Dolayısıyla 
standart ve teknik düzenlemelerin belirlenme 
sürecinde etkin olan ülkeler, dünya ticaretine 
de yön veriyor. Sanayicilerimizin ve akademis-
yenlerimizin standart hazırlama faaliyetlerine 
katılmaları, bizim için büyük önem taşıyor. Bu 
nedenle, sanayicilerimizi, TSE bünyesindeki 
standart belirleme faaliyetlerine daha aktif bir 
şekilde katılmaya davet ediyorum” ifadesini 
kullandı.

Sanayicilerin TSE bünyesinde ve uluslara-
rası düzeyde, standartların belirlendiği teknik 
komitelerde daha etkin olmalarını istediklerini 
dile getiren Özlü, bu konuda her türlü işbirliğini 
yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Özlü, TSE’nin 9 ilde bin 757 metottan ulu-
sal ve uluslararası akreditasyona sahip, en 
son teknolojiyle donatılmış 100’ü aşkın ihtisas 
laboratuvarı bulunduğunu ve yeni laboratuvar 
yatırımlarının devam edeceğini bildirdi.

TSE’nin kurumsal yapısını, hizmet çeşitli-
liğini ve kalitesini artırmayı sürdüreceklerini 
belirten Özlü, “Sanayicimize verdiğimiz hizme-
tin kalitesini her geçen gün artıracağız. Deyim 
yerindeyse, TSE’nin standardını da yükseltece-
ğiz. İnşallah, başkanlık sistemine geçtiğimizde 
de tüm Türkiye’nin, tüm ekonomik ve sosyal 
faaliyetlerin standardını da yükseltmiş olacağız” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Top-
lumsal Araştırmalar Merkezi Betam her 
ay TUİK tarafından yayınlanan işsizlik ve 

istihdam verilerini analiz ediyor. 
İşsizlik verileri üç 

ayın ortalaması olarak 
alınır ve veriler mevsim 
etkilerinden de arındı-
rılır. Betam çok oynak 
olan tarım verilerini 
de dışarıda bırakarak, 
‘tarım dışı işsizlik ve 
istihdam verilerini’  
açıkladı. Veriler özetle 
şöyle:

Temmuz 2016 döne-
minin özeti yapıldığın-
da, mevsim etkilerinden 
arındırılmış işgücü 
verilerine göre tarım 
dışı işsizlik oranı bir 
önceki döneme kıyasla 
yüzde 0,2 puan artarak 
yüzde 13,2 olarak ger-
çekleşmiştir. Bu dönem-
de istihdam tarımda 76 
bin, hizmetlerde 21 bin, 
inşaatta 4 bin artmış, 
sanayi sektöründe ise 
76 bin gerilemiştir. Bu 
gelişmeler doğrultu-
sunda tarım dışı işsiz 
sayısı bir ayda 50 bin artarak 3 milyon 327 bine 
ulaşmıştır. Nisan 2016 döneminde yüzde 11,8 
olan işsizlik son üç dönemde neredeyse 1,5 yüzde 
puan artarak Temmuz 2016’da yüzde 13,2’e çık-
mıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlikteki 
artışın Ağustos döneminde de devam edeceğini 
öngörmektedir.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilerde, 
Temmuz 2016 dönemi, Haziran 2016 dönemiyle 
kıyaslandığında, tarım dışı işgücü 25 milyon 203 
binde neredeyse sabit kalırken, tarım dışı istih-
dam 51 bin azalarak 21 milyon 876 bine gerile-
miştir. Tarım dışı işsiz sayısındaki artış yavaşla-
makla birlikte devam etmektedir. Haziran’dan 
Temmuz’a 50 bin artan tarım dışı işsiz sayısı 3 

milyon 300 binin üzerine çıkmıştır.
Betam tahmin modeli, mevsim etkilerinden 

arındırılmış tarım dışı işsizliğin 0,2 puan yükse-
lerek Temmuz döneminde yüzde 13,1 seviyesine 

yükseleceğini tahmin 
etmişti. Haziran ayında-
ki mevsim ve takvim et-
kilerinden arındırılmış 
tarım dışı işsizlik oranı 
TÜİK tarafından yüzde 
12,9’dan yüzde 13’e 
revize edildi. Temmuz 
2016 döneminde tarım 
dışı işsizlik oranı da 
tahmine paralel olarak 
Haziran 2016 dönemi-
ne kıyasla yüzde 0,2 
puan artarak yüzde 
13,2 olarak gerçekleşti. 
Betam tahmin modeli 
Ağustos 2016 dönemin-
de mevsim etkilerinden 
arındırılmış tarım dışı 
işsizlik oranının 0,1 
yüzde puan artarak 
yüzde 13,3’e yükselece-
ğini öngörmektedir. 

İnşaatta geçen 
dönem gözlemlenen bü-
yük istihdam kayıpla-
rından sonra, bu dönem 
sadece 4 binlik bir artış 

kaydedilmiştir. Sanayideki istihdam kayıpları ise 
son iki dönemde birikimli olarak 130 binin üzeri-
ne çıkmış oldu.

Tahmin modelinin ayrıntılarına Betam inter-
net sitesinden ulaşılabilir. Tahmin modelinde 
kullanılan Kariyer.net verilerinden ilan başına 
başvuru sayısı verileri Betam tahmin modelinin 
girdilerinden biri olmakla birlikte tek etken değil-
dir. Tahminde kullanılan ekonometrik modelde 
İŞKUR verileri, reel kesim güven endeksi, kapa-
site kullanım oranı gibi farklı birçok değişken 
kullanılmaktadır. Bütün etkenler değerlendirile-
rek oluşturulan tahmine göre Ağustos 2016 döne-
minde tarım dışı işsizliğin artmaya devam etmesi 
beklenmektedir.

Sanayide istihdam 
kaybı devam ediyor

BETAM, tarım verilerini dışarıda bırakarak tarım dışı işsizlik ve istihdam verilerini açıkladı. Buna göre; tarım 
dışı işsizlik oranı bir önceki döneme kıyasla yüzde 0,2 puan artarak yüzde 13,2 olarak gerçekleşti.
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Türkiye’nin yurt dışı varlıkları Ağustos’ta 
geçen yıl sonuna göre yüzde 7,6 artışla 
226 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Banka-
sı (TCMB), 2016 Ağustos sonu itibarıyla 
Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu 
(UYP) verilerini açıkladı.

UYP verilerine göre, Ağustos sonu itibarıyla 
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2015 yılı sonu-
na göre yüzde 7,6 yükselişle 226 milyar dolara, 
yükümlülükleri ise yüzde 4,1 artışla 614,4 
milyar dolara çıktı.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına 
olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan 
net UYP ise 2015 yıl sonunda eksi 380 milyar 
dolar iken 2016 yılı Ağustos sonunda eksi 388,5 
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, 

rezerv varlıklar kalemi 2015 yılı sonuna göre 
yüzde 11,2 artışla 123 milyar dolar, diğer 
yatırımlar kalemi yüzde 2,5 artışla 64,4 milyar 
dolar düzeyine yükseldi. Diğer yatırımlar alt 
kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve 
Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 
2015 yılı sonuna göre yüzde 11,4 artarak 25,9 
milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemlerine bakıldığında 
2016 Ağustos sonu itibarıyla, doğrudan yatırım-
lar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri 
ile döviz kurundaki değişimlerin de etkisiyle 
geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 0,8 azalışla 147,1 
milyar dolara indi. 

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,1 aza-
lışla 90,8 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam 
kredi stoku ise yüzde 9,8 artışla 108,3 milyar 
dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı 
varlıkları 226 milyar dolar

Turizmde kayıp
15 milyar dolar

İki yıldır süren turist sayısındaki düşüş, 
Türkiye’nin turizm gelirlerinde erimeye yol açtı. 
Türkiye son bir yılda 9,5 milyon yabancı ziyaret-
çi kaybetti. Turizmdatabank’ın hazırladığı ‘Tu-
rizmde 2016 Krizi ve Etkileri’ konulu araştırmaya 
göre, Türkiye, turizm gelirinde 15 milyar dolar 
dolayında gelir kaybı yaşadı. Tahminlere göre 
Türkiye 2015-2016 sezonlarında 9 – 9,5 milyon 
aralığında yabancı ziyaretçi kaybetti. Krizin en 
çok ve doğrudan gelir azaltıcı etkisi de bu neden-
den kaynaklandı. Türkiye’ye gelemeyen turist-
lerin yaracağı olası gelir kaybının 9,5 - 10 milyar 
dolar olması bekleniyor. Turizmde gelir kayna-
ğını eriten ikinci önemli süreç de, kişi başı turist 

harcamalarında görülen ve ay bazında yüzde 15 
ila yüzde 25 arasında değişen ciddi azalmalar 
oldu. 800 dolardan 700 doların altına inen, azalan 
kişi başı harcamaların yaratacağı gelir kaybı da 
önemli boyutlarda.

Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 
2016 yılı Temmuz ayında otellerde sigortalı çalı-
şan sayısı yüzde 18,5 azalışla 312 bine geriledi.

Merkez Bankası’nın, 2016 yılı 8 aylık ödeme-
ler dengesi verilerine göre, 2015 yılı Ocak-Ağus-
tos döneminde turizmde net 14,2 milyar dolar 
kazanan Türkiye, 2016’nın aynı döneminde 5,8 
milyar dolar kaybederek 8,3 milyar dolar net 
gelire düştü.
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IMF, bir süredir yürüttüğü çalışmaları son-
landırdı ve 1 Ekim 2016’dan itibaren Çin 
parası Yuanı (resmi adı Renminbi) SDR (özel 

çekme hakları) sepetine dahil etti. SDR; IMF’nin 
üye ülkelerin mevcut resmi rezervlerine katkıda 
bulunmak amacıyla 1969 yılında oluşturduğu 
ve üye ülkelere IMF kotalarıyla orantılı ola-
rak tahsis ettiği bir rezerv varlıktır. SDR aynı 
zamanda IMF’nin ve diğer bazı uluslararası 
kuruluşların hesap birimi olarak kullanılmak-
tadır. Mesela IMF, bir üye ülkeye kullandırdığı 
standby düzenlemesi imkânını SDR üzerinden 
hesaplamaktadır. 

SDR’nin hesap birimi olarak değeri, başlıca 
uluslararası para birimlerinden oluşan bir sepet 
esas alınarak günlük olarak belirlenmektedir. 
Mesela bugün itibariyle 1 SDR 1,4085 USD’ye 
eşittir. 

SDR sepetine ilişkin son düzenleme 2010 
yılında yapılmıştı. 
SDR Sepetinde Rezerv Paraların Ağırlıkları

Tablodan görüleceği gibi Yuan’ın dâhil 
edilmesiyle en önemli gerileme Euro’da ortaya 
çıkmıştır. 

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Yuan’ı SDR 
sepetine dahil ederken şu gelişmeleri dikkate 
almışlardır: (1) 2010 yılından bu yana Yuan’ın 
uluslararası işlemlerde kullanılmasındaki artış, 
(2) Başlıca döviz piyasalarında alış verişe konu 
olması, (3) Çin yetkililerinin Yuan’ın serbest 

dalgalanmaya geçmesinde gösterdikleri gelişme.
Rezerv, saklama ve biriktirme karşılığı kulla-

nılan bir kelimedir. Rezerv para da aşağı yukarı 
bu anlamda kullanılır. Örneğin ABD doları re-
zerv paradır, Amerikalının yanı sıra Japon, Türk 
ya da Çinli de bu parayı elinde tutabilir. Çünkü 
istediği zaman bu parayı kullanabilme imkânı 
vardır. 

Buna karşılık Taylandlılar dışında kimse 
elinde Tayland Bahtı tutmak istemez. Çünkü bu 
parayı ancak Tayland’da kullanmak mümkün-
dür. Buna karşılık ABD dolarını Tayland’da da 
kullanmak mümkündür. Bir paranın uluslara-
rası alanda rezerv para olarak kabulü o paranın 
ticarette ve çeşitli ilişkilerde yaygın biçimde 
kullanılmasına bağlıdır. Rezerv paraları ikiye 
ayırmak mümkündür: 

(1) Birinci sınıf rezerv paralar (Dolar ve 
Euro.) Bunlar kendi bölgeleri dışında da ödeme 
aracı işlevi görür. (2) İkinci sınıf rezerv para-
lar (Yen, Sterlin, İsviçre Frangı.) Bunlar kendi 
bölgeleri dışındaki yerlerde ödeme aracı işlevi 
görmez.  

Yuan’ın rezerv para olma yolundaki ilk 
adımı SDR sepetine girmek olmuştur. Ama 
Dolar ya da Euro gibi birinci sınıf rezerv para 
olabilmesi için daha yolu var gibi görünüyor. 
O nedenle Yuan şimdilik Yen, Sterlin ve İsviçre 
Frangı gibi ikinci sınıf rezerv para olarak bekle-
yecek. 

www.mahfiegilmez.com

Yeni rezerv 
para: Yuan
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Amerikan Merkez Bankası (FED) 20-21 Eylül 
toplantısının özeti, her zaman olduğu gibi 
3 hafta sonra yayınlandı. FED Eylül 2016 

toplantısında faiz artışı yapmadı, Kasım ayında 
da seçim olduğundan dolayı faiz artışı yapılması-
nın olasılığı oldukça düşük. Bu nedenle ABD’de 
FED’in faiz hamlesinin, önemli bir ekonomik de-
ğişiklik olmazsa Aralık ayında artık gerçekleşeceği 
tezi piyasaya hakim oldu. 

Aslında ABD ekonomik verileri pek sorunlu 
bir görüntü vermiyor. Eylül istihdam raporunda 
ücretlerin arttığı, önemli sayıda ABD vatanda-
şının iş için piyasaya çıktığı, tüketici güveninin 
açıklanan verilerde arttığı ve imalat sanayisinin 
de kuvvetlenmeye başladığı görülebiliyor. Ama 
diğer taraftan Brexit ortamında İngiliz Sterlini’nin 
değerinin Avrupa Birliği’nden ayrılmanın yarattı-
ğı endişeler nedeniyle birçok para birimine karşı 
değer kaybetmesi, doları daha da değerlendirecek 
bir unsur. ABD de bunu pek istemiyor.

Kaldı ki ABD büyümesi ABD’nin kendisi 
tarafından oldukça güçlü görülmesine rağmen, 
IMF’nin Ekim ayı başında yayınlanan son raporun-
da, ABD 2016 büyümesi, yüzde 1,6 olarak revize 
edildi. Daha önceki yüzde 2,2 tahmini değişti ve 
düşürüldü. FED’in toplantısının özetine bakıldı-
ğında da, bazı yöneticiler faiz artışı zamanı geldi 
derken, bazıları da işgücü piyasasının daha tam 
yerine oturmadığı kanısında. İşsizlik oranı Eylül 
ayında az da olsa artmış, işsizlik oranı yüzde 4,9 
düzeyinden yüzde 5 düzeyine yükselmiş bulunu-
yor. FED Başkanı Janet Yellen de raporda faiz artışı 
için biraz daha beklenmesi görüşünde olduğunu 
sergiliyor.

FED üyelerinden Boston FED Başkanı               

E. Rosengren, Cleveland FED Başkanı L. Mester ve 
Kansas City FED Başkanı E. George üçlüsü, alenen 
ve kuvvetle faiz artışı yapılmasını talep eden bir 
ekip oldular. Yani aslında FED içinde bölünme 
var denilebilecek bir durum ortada. Bu üçlü, “Faiz 
artırılmazsa ve de enflasyon yüzde 2 düzeyinin 
üstüne yükselirse FED itibar kaybedebilir” diyor.

FED Başkanı Yellen ise toplantı sonrasında, 
Wall Street Journal tarafından aktarıldığına göre, 
kendisi ile uyumlu düşünen, faiz artışı için biraz 
daha beklenmesi gerektiği görüşündeki ekibin 
daha kalabalık olmasına rağmen, “Birbirimizi 
anlamamız gerek, bu nedenle de sorumlu hareket 
etmeliyiz” dedi.

FED’in faiz 
hamlesi 
Aralık’ta 
bekleniyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
(BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben bankaların faiz indi-
rimlerine devam edeceğini belirterek “Kredi faizlerinin 
indirimi konusunda olumlu seyir devam ediyor, bundan 
sonraki süreçte de kredi faizlerinin indirimleri bankalar 
arasında daha da yaygınlaşacak” dedi. Kredi ve 
kredi kartları borçlarının yapılandırılması konusunda 
düzenlemelerin hayata geçirildiğini hatırlatan BDDK 
Başkanı Mehmet Ali Akben önümüzdeki dönemde 
yapılandırmanın daha da genişleyeceği mesajını 
verdi ve devam etti: “Kredi ve kredi kartlarındaki taksit 
sayılarının düzenlemeler bizim tarafımızdan gerçekleş-
tirildi, taksitlendirme sürecini yakından takip ediyoruz. 
Vatandaşlarımızın borçlarını daha rahat ödeyebilecek-
leri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Borç yapılandırma 
konusu hepimizin çözeceği bir iş. BDDK tarafından 
yapılan düzenlemelere bankaların destek verdiğini 
görebiliyoruz, kredi ve kredi kartı borçlarının yapılandı-
rılması önümüzdeki dönemde genişleyecek.”

BDDK Başkanı Akben: Faiz 
indirimleri devam edecek



Döviz arz ve talebinde rahat  
dönem geride kaldı
Uğur Gürses

Döviz kuru 15 
Temmuz darbe 
girişimi öncesine 
göre yüzde 7’ye 
yakın, 23 Eylül’de 
Moody’s’in kredi 
notumuzu düşür-
mesinden bu yana 
ise yüzde 4 arttı. 
Her zaman kur 
arttığında olduğu 
gibi “ne oluyor?” 
sorusu soruluyor.

Birinci-
si, Türkiye’ye 
gelen sermaye akı-

mının yavaşladığı görülüyor. Temmuz ve Ağus-
tos’taki ödemeler dengesi verilerden görüyoruz 
ki; cari açığın yarısı kadar finansman gelmiş. Açık 
yurtdışındaki mevduatlardan kapatılmış ki; net 
hata noksan yükselmiş.

İkincisi, önemli döviz akım kaynağı olan 
yabancıların tuttuğu hisse senedi ve tahvil 
miktarındaki değişim sıfır. Döviz gelmezse kur 
yükseliyor. Hele çıkarsa daha sert yükseliyor. 
Olağanüstü Hal uygulamasının devamı yabancı 
yatırımcıyı tedirgin eden önemli bir unsur. Siya-
setçilerin “yeni bir girişim olacak” tarzı söylemle-
ri de bu tedirginliği besliyor.

Üçüncüsü, son bir yılda ödemeler dengesinde 
kabaca 15 miyar dolarlık rahatlama sağlayan ve 
de kur üzerinde baskıyı azaltan petrol fiyatları 
yeniden 50 doların üzerine çıktı. İleriye dönük 
beklentileri bozuyor, kur tahminlerini de.

Dördüncüsü, Ağustos itibariyle son bir yılda 
7 milyar dolara patlayan turizmdeki kötü sey-
rin ‘cebe’ yansıması belirginleşiyor. Gelecek yıla 
dair beklentilerin zayıf kalması kur üzerine etkili 
oluyor.

Beşincisi, FED’in faiz artırımını artık Aralık 
ayında yapacağına dair beklentiler yüzde 70’lere 
vurdu.

Altıncısı, ekonomi politikasında gerek Orta 
Vadeli Program’da gerçeklerden uzak varsayım-
lar, gerekse reformun adının dahi anılmaması 
Türkiye’nin ‘hikayesiz’ kalmasını besliyor.

Yedincisi, Suriye’de yürütülen kara harekatına 

Musul’la ilgili potansiyel başka bir harekat olası-
lığı ve jeopolitik risklerin artması da kur yükselişi 
üzerinde etkili.

Özetle, son bir yılda döviz kurunun fazla 
yükselmeden belli bir bant içinde kalmasını 
sağlayan döviz arz-talebi açısından iyi dönem 
geride kaldı.

Son olarak, kur yükselişi bir ‘odağın’ ekono-
mik darbe vurmak için yaptığı bir ‘operasyon’ 
mu? Yanıtı işlem hacminde. Türkiye’de günlük 
kabaca 8,5 milyar dolarlık döviz alım-satımı yapı-
lıyor; bunun yüzde 10’u bankaların kendi arasın-
da yaptıkları işlemlerden, yüzde 55’i bankaların 
yurtiçi müşterileri ile yaptığı işlemlerden, yüzde 
35’i ise bankaların yurtdışı müşterileri ile yaptığı 
işlemlerden oluşuyor.
Sanayide toparlanma
Deniz Gökçe

Sanayi üre-
timi Ağustos 
ayında kısmi bir 
düzeltmeyle, 
geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 
2,8 oranında arttı. 
Aslında Temmuz 
ayında gerek 15 
Temmuz etkisiyle, 
gerekse bayram 
dolayısıyla tatil 
günlerinin fazla 
olması nedeniyle, 
sanayi üretiminde 
görülen düşüşün 
bir miktar toparlanması zaten bekleniyordu.

Ağustos ayında gerek kapasite kullanım ora-
nının gerekse sanayi üretiminin normal seviyelere 
dönmüş olması bu toparlanma beklentilerini 
teyit etti. Şimdi eylül ayında da tatil günlerinin 
yoğunluğu nedeniyle büyüme oranında yeniden 
bir düşüş gerçekleşecek mi sorusu önemli bir soru 
haline geldi. Çünkü iş günü sayısı Temmuz’da 
18 iken Ağustos’ta 22’ye çıkmıştı ancak Eylül’de 
yeniden 17’ye geriledi.

TÜİK tarafından mevsimselliğe ve tatil gün-
lerine göre düzeltilen sanayi üretim endeksi 
verilerine baktığımızda Ağustos ayında yüzde 9,4 
oranında bir toparlanma gerçekleştiği görülüyor. 
Ancak metodolojik sorunlar nedeniyle mevsim-
selliğe göre yapılan düzeltmeler dini bayramlar 

Sanayi üretimi ve dövizdeki 
hareketlilik nasıl yorumlandı?
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söz konusu olduğunda çok farklı sonuçlar 
ortaya çıkarıyor. Bu da düzeltilmiş endekste sık 
görülen dalgalanmalara neden oluyor. Buna 
göre Nisan ayında yüzde 1,0 oranında azalan 
sanayi üretimi, Mayıs ayında yüzde 1,7 oranın-
da artmış, haziran ve temmuz aylarında sırasıy-
la yüzde 1,3 ve 7,2 oranında azaldıktan sonra 
Ağustos ayında yüzde 9,4 oranında artmış.
Yatırım var yatırım var
Güngör Uras

Yatırım 
deyimini farklı 
anlatımlar için 
kullandığımızda 
neyin ne olduğu 
birbirine karışı-
yor. 
Finansçılar “ya-
tırım” deyimini 
“borç-kredi” 
hareketi için 
kullanıyorlar.

Finansçılar, 
“Faiz inerse 
yabancılar ya-
tırım yapmaz”, 

”Yabancılar yatırıma devam ediyor”, ”Yatırımlar 
borsaya yöneldi” şeklinde değerlemeler yapı-
yorlar. 
Yabancıların döviz getirerek fabrika kurmalarını 
bekleyenler için “Yabancı Sermaye Yatırımı” de-
nilen yatırım, üretime dönük makine ve teçhizat 
yatırımıdır. 
Kalkınma ve büyüme konuları konuşulurken 
“yatırım” deyimi, herhangi bir sektörde, tarım, 
sanayi, inşaat, hizmetler sektörlerinde sabit 
sermaye yatırımını hedef alıyor. 
Devlet adamları ve politikacılar için “yatırım”, 
büyük kamu projeleridir. Köprüdür, yoldur, 
havaalanıdır. 
Ranta önem verenler için yatırım “inşaat” yatırı-
mıdır. Konut, rezidans, AVM yatırımıdır.  
Gelir, istihdam artışını, büyümeyi sağlayacak 
olan gerçek yatırım ise “sanayi yatırımı”dır.  
Farklı niyetlerle kullanılan “yatırım” deyimi, 

yanlış anlamalara yol açabiliyor. 
Yabancılar yatırımı kesti denildiğinde, yaban-
cıların Türkiye’ye borç para vermeyi mi, yoksa 
Türkiye’de sabit sermaye yatırımı (fabrika) 
yapmaktan vaz mı geçtikleri belli olmuyor. 
Özel sektör yatırımlara devam ediyor denildi-
ğinde, fabrika yatırımı mı, konut yatırımı mı 
yapılıyor belli olmuyor.
Yatırımlar ne durumda?

1 - Finansal yabancı sermaye yatırımları 
devam ediyor. 

İlk 7 ayda döviz açığımız 21,7 milyar dolar-
ken, ülkeye değişik kanallardan 28,5 milyar do-
lar döviz girişi oldu.

Yılbaşından 23 Eylül tarihine kadar yabancı-
ların borsadaki yatırımları net 527 milyon dolar, 
Devlet İç Borçlanma Senetleri’ndeki yatırımları 3 
milyar 746 milyon dolar arttı.

2 - Yabancıların finansal yatırımlar dışındaki 
(reel) yatırımları yavaşladı

Ödemeler Bilançosu’nda, cari açığın finans-
manına katkıda bulunan “Doğrudan Sermaye” 
girişinde, ”Sermaye Yatırımı Girişi”, Ocak-Tem-
muz döneminde geçen yıl 7,8 milyar dolarken 
bu yıl 2.8 milyar dolara geriledi.

3 -  Özel sektörün ve kamunun inşaat yatı-
rımları artarken, makine ve teçhizat yatırımları 
azalıyor.

4 - 2016 Yılının ilk 6 ayına ait milli gelir 
(GSYH) göstergelerine göre, yılın ilk yarısında; 
Özel sektör yatırımlarında yüzde 1,5 azalma var. 
Makine ve teçhizat yatırımlarındaki azalma yüz-
de 5,1 oranında. Kamunun makine ve teçhizat 
yatırımlarında azalma yüzde 4,5 oranında. 
 Makine ve teçhizat yatırımları azalırken inşaat 
yatırımları artıyor. İlk 6 ayda kamunun inşaat 
yatırımlarında artış yüzde 6,9 oranında. Özel 
sektör inşaat yatırımları yüzde 6,9 oranında 
arttı.

Ekonomimizin ihtiyacı: Döviz açığımızı 
finanse edecek ölçüde dış kaynak akımının de-
vam etmesi, yabancıların sabit sermaye yatırımı 
(fabrika yatırımı) yapmaları, ülke kaynaklarının 
büyük ölçüde sanayi yatırımlarına (üretken 
yatırımlara) yönelmesidir.
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Hızla değişen dünya, sonsuz ve değişen ihti-
yaçlar, bu ihtiyaçlara çözüm arayışları…

Değişim gerekliliği her alanda üretim-
den, yönetime kadar karşımıza çıkarak adeta bu 
çağın temel gereksinimi haline gelmiştir. Yaşanan 
değişimlerle birlikte insanoğlunu bugünkü teknoloji 
düzeyine taşıyan ise Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine 
verilen önemdir. 

Değişimi, yeniliği, Ar-Ge’ye verilen önemi en iyi 
bilenler arasında 7,8 milyar dolar cirosu, 2,5 milyar 
dolar ihracat ve 1 milyar dolar ithalatı ile 37 bin 
çalışana iş olanağı sunan İAOSB sanayicisi de yer 

almaktadır. İAOSB yönetimi olarak inovatif kimlikle 
öne çıkan sanayicimizin Ar-Ge ve yenilik çalışmaları-
nı gururla takip etmekte, öncülük ettikleri faaliyetle-
rin duyurulmasına destek vermekteyiz.

Bu kapsamda,  üç yılda bir düzenlediğimiz, 
Ar-Ge ve yenilik çalışmalarında farkındalık yarat-
mayı hedeflediğimiz İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon 
Yarışması’nın bu yıl ikincisini 3 Kasım 2016 tarihinde 
gerçekleştireceğiz.

İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması’nda finale 
doğru giderken, bu yıl alanında tecrübeli 23 firma, 
yürüttükleri değerli çalışmaların sonucu olan ve 

İAOSB 2. Ar-Ge ve İnovasyon 
Yarışması’nda son adım:3 Kasım 2016

Gelişerek ilerlemenin anahtarı olan Ar-Ge ve inovasyon konusunda sanayicilerin farkındalığını arttırarak 
çalışmalarını kamuoyuna duyurmayı hedefleyen İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon Yarışması’nda geri sayım başladı.



İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2016

bölgemizden özel
bölgemizden özel

33

kamu kurumlarınca desteklenmiş 24 proje, tes-
cillenmiş 4 patent, 3 faydalı model, 1 endüstriyel 
tasarım olmak üzere toplamda  32 yenilikçi çalışma 
ile yarışmaya başvurmuştur. 
Yarışma finaline doğru...

Değerli jüri üyelerimiz, 3 Kasım 2016 günü 
gerçekleşecek İAOSB Ar-Ge ve İnovasyon 
Yarışması’nın birinci aşaması olan teknik değer-
lendirmelerini tamamlayarak, finalde yarışacak 10 
projeyi belirledi.

Finalistler, projelerinin gerçekleştirilmesinde gö-
rev alan ekipleri ile birlikte jüriye final sunumlarını 
yaparak gelen soruları yanıtlayacaklar.  Yarışma 
günü her bir finalistin alacağı puan, teknik değer-
lendirme puanları ile birleştirilerek yarışmanın ilk 
3 derecesi ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan 
diğer 3 proje belirlenecek.

Birinciyi belirleyecek olan, İAOSB Yönetim 
Kurulu’nu temsilen Başkan Hilmi Uğurtaş’ın da 
yer aldığı 20 kişilik dev jürimizdeki isimler;  İzmir 
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Hilmi Uğurtaş, Ege Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Galip Akhan, Yaşar 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent 
Kandiller, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Murat Aşkar, İzmir Yüksek 
Teknoloji Enstitüsü Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Nuri Başoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Türkay Baran, Ege Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan, T.C. Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Müdürü En-
gin Bişar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi İş 
Geliştirme ve Ticarileştirme Başkan Yardımcısı Dr. 

İbrahim Bekar, Terbay Grubu Kurucu Onursal Baş-
kanı Kemal Baysak, Gimas Girgin Makine Yönetim 
Kurulu Başkanı Şamil Girgin, Eczacıbaşı İnovasyon 
ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Ata Selçuk, 
GOSB Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi & 
Genel Müdürü Dr. Emre Aksan, Ankara Patent 
Bürosu Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı 
M. Kaan Dericioğlu, DEPARK Genel Müdürü S. 
Necip Özbey, Yaşar Üniversitesi Stratejik Planlama 
ve Mükemmeliyet Ofisi Koordinatörü Selçuk Kara-
ata, İzmir Ekonomi Üniversitesi Embriyonix Birim 
Koordinatörü Taylan Demirkaya, Doğan Yayın 
Holding Ege Bölge Temsilcisi Bülent Zarif, Hürriyet 
Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi…

Paylaşarak çalışmalarımızı çoğalttık, yeniliklere 
imza attık. İAOSB ailesi olarak bir kez daha bu he-
yecana ortak olmak için sizleri 3 Kasım 2016 günü 
İAOSB Bölge Müdürlüğü’ne bekliyoruz.

Yarışmaya  
başvuran  
firmalarımız
l 5S Makina Sanayi Ltd. Şti.  
l Baylan Ölçü Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
l Budin Akarca Mürekkep ve Boya San. Tic. A.Ş. 
l Cam Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
l CMS Jant ve Makina Sanayi A.Ş. 
l Dirinler Makina San. ve Tic. A.Ş. 
l Dirinler Sanayi Makinaları ve Endüstri ve Tic. A. Ş.
l Dj Cool Klima ve Soğutma Cihazları San. Tic. A.Ş.
l Dönmez Debriyaj Sanayi ve Ticaret A.Ş
l Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.
l Ege Ls Tıbbi Ürünler Danışmanlık Reklamcılık San. 
Tic. Ltd. Şti
l Ege Profil Tic. ve San. A.Ş. 
l Eltaş Transformatör San. ve Tic. A.Ş. 
l En-Ko Elektronik Kontrol Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti, 
l Ersencer Mühendislik Makina Gemicilik İnşaat San. 
ve Tic. A.Ş. 
l Güçsan Makina San. Tic. Ltd. Şti. 
l Kastaş Sızdırmazlık Teknolojileri A.Ş. 
l Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
l Norm Cıvata San. ve Tic. A.Ş. 
l Polimek Elektronik
l Teta Teknik Tarım Mak. ve Ür. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.
l TMC Özsoy Kozmetik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
l Üniteks Tekstil Gıda Motorlu Araçlar San. ve Tic. A.Ş.



Geliştirdiği başarılı projelerle Tür-
kiye’deki OSB’lere örnek olan 
çalışmalara imza atan İzmir 

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, Özel 
İAOSB Nedim Uysal Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nin kapılarını bu yıl 
üçüncü kez açtı. 2016-2017 Eğitim-Öğ-
retim yılının açılışında yaptığı 
konuşmada tüm öğrencile-
re başarılarla dolu bir yıl 
dileyen İAOSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hilmi 
Uğurtaş, ülkemizin 
gelişmiş ülkeler seviye-
sine ulaşabilmesi için 
teknik ve mesleki eği-
time önem ve öncelik 
vermesi gerektiğinin 
altını çizdi. Uğurtaş, 
söz konusu alanlara 
odaklanan ülkelerin 
bugün geldikleri nok-
tayı çarpıcı örneklerle 
vurguladı:

“1950’li yıllarda eko-
nomik yapısı Türkiye’den 
geride olan Güney 
Kore’nin bugün kişi başına 
düşen yıllık geliri 35 bin 
dolara ulaşırken, ülkemizde 
bu rakam hala 10 bin dolar se-

viyelerindedir. Bunun nedenlerine baktığımız 
zaman Ar-Ge ve inovasyona dayalı, katma 
değeri yüksek ürünler üretemeyen bir Türki-
ye sanayisi görmekteyiz. Bu durumun temel 
nedenlerinden biri Türkiye’nin mesleki ve 
teknik eğitime yeterince önem veren bir anla-

yışa geçememesi ve eğitim sistemini bu yönde 
revize edememesidir. Ülkemizde bugün 

lise ve üniversite mezunu gençlerimiz 
arasındaki işsizlik oranları çok üzü-

cü boyuttadır. Akademik açıdan 
donanıma sahip, ancak teknik 
ve uygulama alanında yetersiz 
mühendislerimizle ne yazık ki 

sanayimizde 
istenilen yol 
alınamamak-
tadır. Bizim; iş 
hayatına, üretim 

sahasına girdiği 
andan itibaren 

faydalı olabilecek 
teknik açıdan da 

donanımlı mühen-
dislere, teknisyenlere 
ihtiyacımız vardır. 
Bunun da yolu mesleki 
eğitimdeki seviyemi-
zin yükseltilmesinden 
geçmektedir.”

İAOSB’nin gurur 

Uğurtaş, gelecekte sanayiye 
yön vereceklere seslendi

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’na merhaba diyen Özel İAOSB Nedim Uysal MTAL öğrencilerine seslenen İAOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Uğurtaş, gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmenin yolunun eğitimden geçtiğini söyledi.
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duyduğu projelerinin başında gelen Özel İA-
OSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nin sağlanan şartlarla standartların çok 
üstünde eğitim-öğretim olanaklarına sahip bir 
yapıda olduğunun altını çizen Uğurtaş, bu okul-
da yetişen öğrencilerin sanayiye can suyu ola-
caklarına inandığını belirterek, şunları söyledi:

“İAOSB, sanayicileri, yönetimi ve deneyimli 
öğretmen kadrosu ile her zaman sizlerin arka-
sında olacak. Sizlerden tek beklentimiz, sizlere 
sunulan bu olanaklar dâhilinde çalışmanız, çok 
çalışmanızdır. Bizler bugünkü gençliğin yetiş-
mesi için gereken, başarılı bir eğitim sisteminde, 
tek başına derste başarılı olmanın da yetmeye-
ceğine inanıyoruz.  Derslerinizin dışında sosyal, 
kültürel, sportif alanlarda da kendinizi geliştir-
menizi bekliyoruz. Kendinizi çağın gereklerine 
göre yetiştirerek, sizleri gelecekte bölge ve ülke 
sanayisinde söz sahibi noktalarda görmek, bizle-
re vereceğiniz en büyük ödül olacaktır.  Değerli 
velilerimiz, sizler de evlatlarınızı emin ellere 
teslim ettiniz. Aklınız geride kalmasın. Genç-

lerimizi Atatürkçü, laik, sosyal hukuk devleti 
kurallarına inanan demokrat gençler olarak ye-
tiştireceğiz. Okulumuzun isminin başında nasıl 
Atatürk’ün ismi varsa,  yolumuz da Atatürk’ün 
yoludur…”

Okulun yapımında ve faaliyete geçmesinde 
verdikleri destekten dolayı duayen sanayici 
Sayın Nedim Uysal başta olmak üzere, okul 
kurma fikrinin ortaya çıktığı günden bugüne bu 
yolculukta emeği geçen herkese tek tek teşekkür 
eden Uğurtaş, “Sizler gibi eğitime gönül vermiş, 
eğitim için ellerini taşın altına koyan insanların 
ülkemizde çoğalmasını diliyorum. Okulumuz-
dan mezun olacak arkadaşlarımızı üniversite 
eğitimlerinin ardından işletmelerimizde tekrar 
aramızda görmeyi diliyoruz. Onları ilerleyen 
yıllarda da Türkiye’yi yöneten, karar veren 
mercilerde görmeyi istiyoruz. Türkiye’nin buna 
ihtiyacı vardır. Çağdaş ülkeler seviyesine gele-
bilmemiz için sizler çok daha fazla çalışmak zo-
rundasınız. Bu bilince sahip olduğunuzu biliyor, 
sizlere inanıyor, güveniyorum” diye konuştu.
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TOPLANTIYA DAVET 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                      
Kıymetli Mütevelli Heyet Üyelerimiz; 
  
Vakfımızın resmi senedinin 11.2 maddesine göre; Vakıf Mütevelli Heyetimizin, bir sonraki 
yılın Bütçe ve Çalışma Programı’nın onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları 
görüşmek üzere Kasım ayında toplanması gerekmektedir. Bu maddeye i stinaden Vakıf 
Yönetim Kurulumuzun 18.10.2016 tarihinde yapmış olduğu 2016/010 sayılı toplantısında; 
Vakfımızın Mütevelli Heyetinin aşağıda belirtilen gündem içinde 07 Kasım 2016 Pazartesi 
günü saat 16:00’da İAOSB Bölge Müdürlüğü Atatürk Toplantı Salonu’nda toplanmasına, 
gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantının 22 Kasım 2016 Salı günü   saat 
16:00’da aynı yerde gerçekleştirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir . 
Katılımınız için bilgilerinize arz ederim. 
                                                                            
                                                                               Saygılarımla 
 
 
                                                                            Hilmi UĞURTAŞ 
                                                                              Vakıf Başkanı 

 
 
Gündem : 
1) Açılış ve yoklama 
2) Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın söylenmesi  
3) Toplantının Başkanlık Divanına Toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi 
4) 2017 yılı Çalışma Programının okunması  
5) 2017 yılı Bütçesinin okunması 
6) 2017 yılı Çalışma Programının ve Bütçesinin görüşülmesi ve ayrı ayrı olarak kabullerinin 
oylamaya sunulması 
7) Vakfımıza üyelik talebinde bulunan ve bu talepleri Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen 
kişilerin üyelik taleplerinin Mütevelli Heyetin onayına sunulması  
8) 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere 9 asil, 9 yedek üyeden oluşan Vakıf Yönetim Kurulu 
üyelerinin ve bu üyeler içinden Vakıf Başkanının seçimi 
9) 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere 3 asil, 3 yedek üyeden oluşan Vakıf Denetim Kurulu 
Üyelerinin seçimi. 
10) 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı ve Başkan Vekilinin 
seçilmesi 
11) Dilek ve temenniler 
12) Kapanış  

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            Saygılarımla 
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Sanayinin hızlı adımlarla ilerleyebilmesi için 
gerekli olan nitelikli eleman ihtiyacını kendi 
çabalarıyla karşılamaya çalışan firmaların sayısı 

gün geçtikçe artıyor. İzmir Atatürk Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren firmalardan Dirinler 
Makine, Atik Metal ve Norm Cıvata da halihazırda 
devam eden Çıraklık Eğitim Merkezleri ile hem 
sanayiye hem de ekonomiye katkıda bulunuyorlar. 

Söz konusu eğitim merkezlerinde öğrenimlerini 
tamamladıkları gün kadroya geçen öğrenciler, henüz 
18 yaşına gelmeden bir meslek sahibi olmanın ayrıca-
lığını yaşıyorlar. İşsizlik rakamlarının can acıttığı ül-
kemizde yüzlerce kişiye ekmek kapısı açan, eğitirken 
öğreten, öğretirken uygulatan çıraklık eğitim merkez-
lerini gelin daha yakından inceleyelim: 
35 yıla adını yazdıran merkez: Atik Metal

Atik Metal’in Çıraklık Eğitim Merkezi, eğitimini 
tamamlayan öğrencilerini aynı gün kadrolu olarak 
işe alıyor. 1982 yılından bu yana Akdöküm firması-
nın çatısının altında başlattıkları çıraklık eğitimini 

1990’lardan sonra İAOSB’deki fabrikasında sürdüren 
Atik Metal’in çalışanlarının yüzde 70’ini, firmanın 
okulundan mezun olan çıraklar, kalfalar ve şefler 
oluşturuyor. 3 yıl boyunca toplam 6 dönemde gerek 
akademik gerekse uygulamalı olarak eğitim alan çı-
raklar, dilerlerse kurumun kendi fabrikalarında kalfa 
olarak çalışmaya başlayabiliyor, isterlerse de eğitim-
lerine devam edebiliyorlar. 
Bölge firmaları kalfaları bekliyor

2007 yılından kurulan Norm Mesleki Eğitim 
Şubesi’nde de öğrenciler 3 yıllık eğitimlerini tamam-
ladıktan sonra kadrolu olarak grup bünyesinde 
çalışmaya başlıyorlar. 6 dönem süren uygulamalı eği-
tim-öğretimin ardından kalfa olarak çalışma hayatına 
başlayan öğrenciler, Norm Grup bünyesinin yanı sıra 
diğer Bölge firmalarında da iş hayatına atılıyorlar.

2011 yılından bu yana Dirinler Makine’nin 
Çıraklık Eğitim Merkezi’nde deyim yerindeyse 
‘pişen’ kalfalar, diğer merkezlerde eğitim alan öğ-
renciler gibi mezun oldukları gün kadrolu eleman 
olma ayrıcalığını yaşıyorlar. Bir yandan işin bilimsel 
kıstaslarını öğrenen öğrenciler, diğer yandan zengin 
makine parkuruna sahip fabrikalarda uygulamalı 
olarak gelecekteki mesleklerini tecrübe ediyorlar. 

Mezun öğrencilerini fabrikalarında istihdam eden 
yöneticiler, işi yerinde görerek öğrenen elemanların 
sanayiciler için büyük bir önem taşıdığına dikkat 
çekiyorlar. Hem ülke ekonomisinin ve sanayinin 
kazandığını hem de gençlerin işsiz kalma sorununu 
düşünmeden geleceklerini kurmaya başladıklarını 
dile getiren yöneticiler, söz konusu şubelerin tüm 
fabrikalarda kurulmasını temenni ettiklerini dile 
getiriyorlar. 

İAOSB’de bilginin fabrikalarda 
işlendiği merkezler





İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi semi-
nerleri kapsamında düzenlenen “Mali Af ve 
Varlık Barışı” konulu toplantı,  Yeminli Mali 

Müşavir Tayfun Şenol’ un moderatörlüğünde 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mali Hukuk 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Keramettin Tezcan,  Pa-
mukkale Üniversitesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Ersan Öz ve İzmir Çiğli Sosyal Güvenlik 
Merkez Müdürü Berna Gökçen Ayan’ın katılımla-
rıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıda Bölge katılımcıları ve çalışanlarına 
“Amme alacaklarının yeniden yapılandırılması, 
matrah ve vergi artırımı, varlık barışı ve SGK ala-
caklarının yeniden yapılandırılması” konularında 
detaylı bilgiler aktarıldı.
Yeni bir sayfa

Alacakların yapılandırılması ve matrah artırı-
mı, borçların yapılandırılması ve ödeme koşulları 
hakkında bilgi veren Pamukkale Üniversitesi 
Mali Hukuk Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersan Öz, 
Türkiye’de vergi baskısının yoğun bir şekilde 
hissedildiğine dikkat çekerek, fert başına düşen 
vergi gelirinin birçok ülkeye oranla daha düşük 

olduğunu söyledi.
Bu bağlamda 6736 sayılı kanun uyarınca yapı-

lan vergi affına değinen Öz, söz konusu kanunun 
geçmiş dönemlere göre daha kapsamlı olduğunu 
bildirdi. Öz, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdür-
dü:

“Affın teorik ve bilimsel anlamda gerekçeleri 
var. Aslında affa bilimsel açıdan bakarsak Pater-
nalist bir devlet anlayışına dayandığını görürüz. 
Paternalizm, ‘ben sizin için en iyisini düşünürüm’ 
diyen devlet anlayışıdır. Fakat Paternalist bir 
devletin, borcunu düzenli ödeyen fertlerini de 
düşünmesi gerekiyor. Yatırımların ve istihdamın 
arttırılması, üretimin teşvik edilmesi, Ar-Ge faali-
yetlerinin desteklenmesi, yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi gibi genel gerekçelerle af getiriliyor. 6736 
sayılı Kanunun içerisinde varlık barışı, matrah 
artırımı, stok kasa düzeltmesi konularında çeşitli 
düzenlenmeler var. Yeni kanunda gecikmiş vergi 
borçları için maliyenin faizi yerine üretici fiyat-
ları endeksi faizi dikkate alınacak. Ayrıca matrah 
artırımı diye bir hak getirilmiş. ‘İlgili yıllardaki 
oranlar ve asgari matrah artırımı tutarından dü-
şük olmamak üzere artırmayı kabul ederseniz sizi 

İAOSB’de Mali Af ve Varlık 
Barışı Semineri düzenlendi
İAOSB Seminerleri kapsamında düzenlenen ‘Mali Af ve Varlık Barışı’ konulu toplantıda, amme alacaklarının 
yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi arttırımı, varlık barışı ve SGK alacakları konuları ele alındı.
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incelemeyeceğim’ diyor kanun. ‘Sizin söylediği-
niz beyanla yetinerek seninle barışmış, borcunu 
yapılandırmış, o defteri kapatmış ve aramızda 
yeni bir beyaz sayfa açmış olacağım’ diye söz 
veriyor. Biz ne zaman ki kanun devleti değil de 
hukuk devletinin bize ön gördüğü şeffaf an-
layışını benimseyip kayıtlarımıza da o şekilde 
aktarırız, ne zaman ki kayıt dışı ortadan kalkar, 
fert başına düşen gelir dağılımı itibariyle adil 
dağılır, o zaman daha az muhasebe rahatsızlıkla-
rı hissetmiş oluruz.” 
Kayıt düzeltmesi

Vergi artırımı konusuna değinen İzmir Katip 
Çelebi Üniversitesi Mali Hukuk Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Keramettin Tezcan da, gelir vergisi mü-
kellefi gerçek kişilerin matrah artırımından fay-
dalanabileceklerini söyledi. Aynı gerçek kişilerin 
gerçek usulde vergi mükellefi olmadan da çeşitli 
şekilde elde ettiği gelirleri beyan edebileceğine 
dikkat çeken Tezcan, şu bilgileri verdi:

“Burada kanun, ‘eğer serbest meslek erbabı 
işletme hesabı esasına göre kazancı tespit eden 
ve bilanço esasına göre kazancı tespit edenler bu 
faaliyetlerinden dolayı matrah artırımında bulu-
nulurlarsa, diğer gelirlerinden dolayı da matrah 
artırımında bulunmuş sayılırlar’ diyor. Kasayla 
ilgili konuda biraz bilanço maskelemesi konusu-
nu gündeme getirmek istiyorum. Zaman zaman 
stoklarla ilgili işte sıkıntılar yaşanıyor. Bir kısım 
stoklar fiili durumlarda var ama kayıtlarda yok, 
bir kısım demirbaş, makine, teçhizat kayıtlarda 
yok, fiili durumda var... Öncelikle işletmede yer 
aldığı halde kayıtlarda bulunmayanlara bakacak 
olursak, işletme sahibi emtiayı bedelleri üzerin-
den tespit edemiyorsa bağlı olduğu odalar ve 
teşekküllerce yapılacak tespitler üzerinden bun-
ların kayıtlarını alabilir, ancak bunların kayıt-

larını alırken yüzde 18 KDV’li bir malı makine 
ve teçhizatı kayıtlarını alıyorsa yüzde 10 KDV 
bunun için hesaplanır. Stok affıyla demirbaş 
kayıtlarının düzeltilmesi bilançoyu farklı etkiler. 
Stok beyan ettiğiniz zaman beyan ettiğiniz stok 
tutarı sizin bilançonuzdaki öz varlığınızı artırır. 

Bir de bazı varlıkların ekonomiye kazan-
dırılmasına değinmek istiyorum; burada de-
niliyor ki; ‘eğer yabancı ülkede var olan para, 
altın, döviz, menkul kıymet veya diğer sermaye 
araçlarını 31 Aralık 2016 tarihine kadar herhangi 
bir zamanda parça parça Türkiye’ye getirirsen 
bunlar kayıtlara girmeyebilir. Firmalarınız varsa 
bunlara kayıt alabilirsiniz. Kayıtlara aldığınız 
zaman bunları karşılıklı bir fon hesabında tuta-
bilirsiniz. Karşılığında tuttuğunuz fon hesabını 
herhangi bir gün canınız istediğiniz zaman 
dışarı çıkarabilirsiniz, tasfiye döneminde dışarı 
çıkarabilirsiniz, sermaye ilave edebilirsiniz.”
Af değil yapılandırma

Çiğli Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Sayın 
Berna Gökçen Ayan da, söz konusu mali af 
yapılandırmasının 6111 ve 6552 Sayılı Kanunlar 
gibi diğer tüm sigorta primlerini de kapsa-
yan bir yapılandırma olduğunu vurgulayarak 
sözlerine başladı. Özellikle sahte sigortalılık ya 
da başka nedenlerle yersiz alınan aylıklar ve 
bunun sonucu oluşan sağlık ödemelerine ilişkin 
borçların 6111 sayılı Kanun’da yapılandırıldığını 
hatırlatan Ayan, “Burada tek istisna Bağ Kur 
sigortalılarımız. Eskiden primlerine göre ihya 
yapabiliyorlardı ancak 2016’nın son döneminde 
yapılan bir değişiklikle artık bu borçlanmalar, 
ihyanın canlandırılması, borçlanma gibi düzen-
lendi. Normal cari ay primleri tespit edilirken 
zamanında ödenmezse, burada gecikme zammı 
gibi gecikme faizinden vazgeçiyoruz TEFE ve 
TÜFE uygulanıyor. Özellikle eski borçlarda 
önemli bir indirim söz konusudur. 1999 yılın-
dan önce fer’i alacaklarımız ve hala kalan faiz 
alacaklarımız var. Bu alacaklarımızın da yüzde 
40’ından vazgeçiyoruz.

Bir de af, Genel Sağlık Sigortası prim borç-
larında sağlanmıştır. Öncelikle Genel Sağlık 
Sigortası’nı peşin veya 12 taksitte öderseniz 
ikisinde de gecikme zammı ve gecikme faiz-
lerinden vazgeçiyoruz, TEFE-TÜFE de uygu-
lamıyoruz. Sağlanan haklardan biri de eğer 
Bağ-Kur’luların, prim borcu var ise ve yapılan-
dırırlar ise ve bu yapılandırmaların düzenli ilk 
taksidini öderlerse kendileri ve bakmakla hü-
kümlü olduğu kişi ya da kişiler sağlık hakların-
dan faydalanabilecekler. Bir de bir teşvik geldi 
Bağ-Kur sigortalılarına 1 Ekim 2016 tarihinden 
itibaren eğer primlerini düzenli öderlerse aynı 
işverenler gibi 5 puanlık bir indirimden faydala-
nacaklar” ifadelerinde bulundu.
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İAOSB Seminerleri 
kapsamında düzenlenen “Ku-
rumsal Koruma Programı” 

konulu toplantıda Ticaret, İş ve 
Şirketler Hukuku Uzmanı Avukat 
Zeki Demir, Bölge katılımcıları 
ve çalışanları ile değerli bilgiler 
paylaştı. 

Demir, yönetim kurulu üyeleri 
ile şirket yöneticilerinin cezai 
sorumlulukları ve bu konudaki 
düzenlemeler, şirket işleyişinin, 
insan kaynakları ve personel 
departmanlarının yapılanması, 
personel ve işveren ilişkilerinin 
iş hukuku açsından düzenlen-
mesi konularında detaylı bilgiler 
aktardı.  

Kurumsal Koruma Programı’nın, şirketlerdeki 
tüm çalışanları kurum çatısı altında karşılaşabi-
lecekleri sorunlara karşı koruyan bir mükemme-
liyet programı olduğunu söyleyen Demir, asıl 
hedefin sorun meydana gelmeden önce alınacak 
önlemlerden oluştuğunu bildirdi. 

Programın; iş kazaları, vergi suçları, dış ticaret 
işlemleri, ticaret kanunundan kaynaklanan suç ve 
cezalarda şirketleri ve çalışanlarının sorumluluk-

larını ve tazminatlarını düzenle-
yerek, kurumda tam bir koruma 
gerçekleştirdiğini vurgulayan 
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Program, kalite yönetimi 
dahil, insan kaynakları tarafın-
dan gerçekleştirilen tüm süreç 
iyileştirme çalışmalarında yetki 
sorumluluk dengelerini kuruyor. 
Program, şirketleri, çalışanlarını 
hatta çalışanların yakınlarını, şir-
ketin marka değerini, iş barışını 
korurken, şirkete aidiyet hissiya-
tını artırıyor, şirketin çalışanla-
rına ve topluma karşı bir sosyal 
sorumluluk projesi olarak kendini 
gerçekleştiriyor. 

Ceza sorumluluğu hallerine değinecek olur-
sak, bunların başında iş kazalarından kaynak-
lanan ceza sorumluluğu geliyor. Bir iş kazası 
meydana gediğinde sorumlunun doğrudan 
bulunması pek kolay olmuyor. İşte ustanız 
makinede gerekli tedbirleri almadı diye yönetim 
kurulu başkanınız sorumlu olarak kabul edilebili-
yor. Aşçı dikkatsizlikle çalışanları zehirliyor ama 
yine sorumluluğu yönetim kurulu üyelerinin, 
üst düzey yöneticilerin üzerinde oluyor veya 

Kurumsal Koruma Planı 
İAOSB’de detaylandırıldı

Avukat Zeki Demir, İAOSB’deki seminerde kurumsal koruma programının şirketlerdeki tüm çalışanları kurum 
çatısı altında karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik koruyan mükemmeliyet programı olduğunu söyledi.
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Yeni Türk Ticaret Kanunu, ticaretle ilgili tüm suçları 562’nci maddede topladı. Buna göre, artık yönetim         
kurulu başkanı ve üyeleri, ortaklar ve şirket müdürleri kanunda belirtilen suçlar için sorumlu tutulacak.

temizlik görevlisi merdivenleri ıslak bıraktı diye 
birisi kayıyor, yaralanıyor sorumlu yine üst 
düzey yöneticiler olabiliyor. İş kazası kavramı 
kanunda çok geniş olduğu için iki mevzuatta 
düzenlenerek, hem 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nda hem de İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda ele alınıyor. Bu kanunlarda, ‘iş 
yerinde meydana gelen bütün kazalar, yarala-
malar ve ölümler iş kazasıdır’ deniliyor. Kaza 
iş yeri dışında bile meydana gelse, işle ilgili 
olduğu için iş kazası olarak geçiyor. Bir çalışa-
nınız mesai saatlerinde içerisinde veya yemek 
arasında dışarı çıktı trafik kazası geçirdi. Bu 
da bir iş kazasıdır. Servislerde meydana gelen 
kazalar, sizin görevlendirdiğiniz veya tahsis 
ettiğiniz araçlarda meydana gelen kazalar da 
iş kazasıdır. İş kazası meydana geldiğinde eğer 
ölüm gerçekleşmişse Ceza Kanunu Madde 85’te 
belirtildiği gibi taksirle öldürme maddesinden 
yargılanılıyor. İşte bir kişi ölmüşse 2 yıldan 6 
yıla kadar, birden fazla kişi hayatını kaybetmişse 
2 yıldan 15 yıla kadar ceza yargılamasıyla kişi 
yargılanıyor. Yaralama olmuşsa 3 aydan 1 yıla 
kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Son 2 yılda 
özellikle Yargıtay bazı iş kazalarını olası kast 
maddesine sokmaya başladı. İki işçi tartışıyor 
birisi yaralanıyor, iş kazası olarak kabul ediyor. 
Yemeğini bir lokantada yediği sırada meydana 
gelen kazaların tümü iş kazası olarak kabul 
ediyor. Bindiği uçağın düşmesi sonucu meydana 
gelen ölümü iş kazası olarak kabul ediyor. Bir 
diğer ceza sorumluluğu hali vergi suçlarından 
kaynaklanan ceza sorumluluğu, muhasebecinin 
gözünden kaçan bir ayrıntı yönetim kurulu 
üyelerini veya genel müdürü kanundan kaçan 
biri haline getirebiliyor. Özellikle en fazla karşı-
laşılan vergi suçu sahte veya yanıltıcı faturanın 
bir işletmeye girmesi hali oluyor. Bunun bir 
kesin çözümü yok. Bütün işletmelere sahte veya 
yanıltıcı fatura girmesi muhtemel. Bu durumda 
eğer belge düzenlenmişse 6 aydan 3 yıla kadar, 
belge alan ve verene de 18 aydan 3 yıla kadar 
hapis cezası veriliyor. Nitekim şimdiye kadar 
binlerce yönetim kurulu üyesi bilgileri dışında 
alınmış bir sahte veya yanıltıcı faturadan dolayı 
ceza mahkemelerinde yargılandılar. Bir kısmı da 
hapse mahkum oldular. Bir diğer ceza sorumlu-
luğu hali, şirket yönetiminden kaynaklanan ceza 
sorumluluğu halidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu 
ticaretle ilgili bütün suçları ve cezaları toparladı, 
562. maddede formüle etti. 

Kanunda düzenlenen suçlardan ötürü 
sorumlular, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, 
ortaklar, anonim şirketlerde ve limited şir-

ketlerde de şirket müdürleri olarak geçiyor. 
Ticaret Kanunu’nda, ‘dış ticaret işlemlerinden 
kaynaklanan, günlük müşavirleri ile ilişkilerde 
hayati bir hata hayali bir ihracatçı doğuruyor’ 
diyor. Bu çok doğru… Sizin kendi mallarınızın 
orada olmasına rağmen, dış ticaret işlemleriniz-
de ithalat-ihracat işlerinizde aslında gümrük 
sahasına bile girme yetkiniz yok. Siz gümrük 
müşavirine bir vekaletname veriyorsunuz o 
gümrük müşaviri vekaletname ile kendi per-
soneli ile sizin adınıza tüm işlemleri gerçekleş-
tiriyor. Belgelerde yapılan yanlışlarda menfaat 
sahibi şirket olarak gözüktüğü için sorumlu, 
şirketin yönetim kurulu üyeleri kabul edilebili-
yor. Dolayısıyla sizin günlük müşavirine verdi-
ğiniz vekaletname çok önemli, çünkü sizin ceza 
sorumluluğunuzu, tazminat sorumluluğunuzu 
kaldırma kabiliyeti taşıyor.”

Tüm bu yükümlülüklerin ardından Kurum-
sal Koruma Programı’nın avantajları hakkında 
bilgi veren Demir, programın 3 aşamada ilerle-
diğini söyledi. Bunları analiz süreci, iyileştirme 
süreci ve marka ile şirketin dostluğunu gerçek-
leştirmek olarak açıklayan Demir, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Analiz süreci, şirketin tüm belgelerinin 
incelenerek bir check-up raporunun hazırlanma-
sıdır. Bu raporda şirketin önce fotoğrafı çekilerek 
mevcut durumu yansıtılıyor. Bütün handikapları 
ile beraber ortaya bir rapor konuyor. Bunun 
ardından iyileştirme süreci başlıyor. Burada 
yetki 4 aşamada gerçekleşiyor. Yetki sorumluluk 
dengesi kurularak, yönetim organizasyonu ve 
yönetici sorumlulukları mevzuata uygun halde 
düzenleniyor. İkinci aşamada ceza sorumluluğu 
şirketin üzerinden kaldırılıyor. Üçüncü basa-
makta tazminat sorumluluğu şirketin üzerinden 
kaldırılıyor ve koruma kapasitesi yüksek sigorta 
poliçeleri düzenleniyor. Dördüncüsünde de 
insan kaynakları departmanı yapılanma progra-
mı uygulanıyor. Burada asıl amaç, yetki kimde 
ise sorumluluğun da o kişide olması prensibini 
hukuki anlamda bağlayıcı hale getirmektir. Bu 
şekilde her bir birim yetkilisinin sorumluluk 
bilinci de yükseltilmiş oluyor. 

Programın son ayağı olan üçüncü aşamada 
da marka ile şirketin dostluğu gerçekleştiriliyor. 
Bir kriz meydana geldiğinde o krizden şirketin 
en az hasarla atlatılması yönünde çalışmalar yü-
rütülüyor. Kurumsal Koruma Programı tamam-
landıktan sonra o şirketin hukukçusuna teslim 
ediliyor. Risk meydana geldiğinde kurumu, 
şirketi koruyacak şekilde elinin altında bulundu-
rulması sağlanıyor.”
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Tüketici Fiyat Endeksi 
(TÜFE) dediğimizde top-
lumun büyük çoğunluğu 

ne olduğunu biliyor. Teknik 
detayları bilinmese de bunun 
ülkemiz için bir türlü yeneme-
diğimiz enflasyon oranı olduğu 
anlaşılıyor. Enflasyon oranları 
yüksek seyrettikçe, hedefler 
tutturulamadıkça daha çok 
konuşulur hale gelir. Özellikle 
işsizlik rakamların yüksek, kişi 
başına düşen ulusal gelirin 
düşük olduğu gelişmekte olan 
ülkelerde enflasyon rakamları-
nın kişisel yaşam maliyetlerine 
olan etkisi çok tartışılır. Herkes 
enflasyonu en çok tükettiği ya 
da kullandığı şeylerin maliyet-
leri ile karşılaştırır. Kimi elektrik fiyatına bakar, 
kimi ekmek fiyatına. Peki, yok mudur TÜFE 
hesabı dışında kalan bir hesaplama derseniz? Var 
elbette.

Hızlı Tüketilen Ürünler Fiyat Endeksi (HTFE) 
biraz yabancısı olduğumuz bir veri. Bu veri her 
ay tüketilen ya da tüketileceği varsayılan mal ve 
hizmetlerden oluşan bir endekstir.

HTFE, temsili bir hane halkı tarafından sıkça 
tüketilen mal ve hizmetler sepetinden oluşturu-
lur. Sıkça tüketilen mal ya da hizmet tanımına ise 
temsili hane halkı tarafından ayda en az bir kez 
veya daha sıklıkla tüketilme olasılığı yüksek olan 
mal ve hizmetler olarak tanımlanmıştır. (TCMB 
Danışmanı Zafer Yükseler)

TÜFE sepeti içinde yer alan 417 maddenin 
içinden bu tanıma uygun olan 142 madde seçilmiş 
ve bu maddelerin ortalama fiyatlarındaki deği-
şimlerden yararlanarak HTFE oluşturulmuştur. 
2016 yılında bu 142 maddenin TÜFE içindeki 
ağırlığı yüzde 55,77’dir.

Ülkemizdeki TÜFE sepetinin çok uzun ara-
lıklarla revize edildiği, içindeki bazı maddelerin 
ortalama bir tüketicinin hayat boyu almayacağı 
ya da alamayacağı maddeler olduğu eleştirisi 
sıkça gündeme gelmektedir. Ama bazı ürün ve 
hizmetlerde sürekli tüketilmek durumunda olan 
temel ihtiyaçlardır. Gıda maddelerinin çok önemli 
bir kısmı, eğitimle ve sağlıkla ilgili harcamalar 
bu maddeler içindedir. Tabi, ortalama, sağlıklı bir 
bireyin harcaması gereken diş macunu, sabun gibi 
maddeler ile normal bir Türk ailesinin sahip oldu-

ğu araca alacağı akaryakıt gibi giderler de dikkate 
alınmaktadır.

TÜFE ve HTFE arasındaki farkı değerlendirir-
ken, örnekleyebileceğimiz bir başka çalışma da 
vardır. Bildiğiniz gibi bazı sendikalar tarafından 
yapılan çalışmalar ile açlık sınırı ve fakirlik sınırı 
gibi rakamlar ortaya konmaktadır. Bu rakamların 
nasıl oluşturulduğu, nasıl yorumlandığı başka bir 
araştırma ve tartışma alanıdır.

Ancak uzun yıllar TÜFE ile HTFE arasındaki 
fark çok rahatsız edici olmasa da, son dönemlerde 
aradaki makasın açıldığı ve bu eğilimin sürdü-
ğü görülmektedir. Bu makasın rahatsız verecek 
şekilde açılmasını akaryakıtta yaşanan göreceli 
olarak TÜFE üstündeki zamlara ya da mevsim 
olarak başlayan yeni eğitim yılı için oluşan masraf 
kalemlerindeki artışa bağlamak mümkündür. 
Döviz kurundaki artışında global piyasalara bağlı 
ürün ve hizmetlerin fiyatlandırılmasına yaptığı 
etki unutulmamalıdır. Ayrıca ülkemiz son dönem-
de mevsimsel nedenler ya da kur hareketlerinden 
olduğu kadar terörden, sınır ötesinde devam 
eden mücadelemizden, dış politikada yaşanan 
sıkıntılardan, ülkemizdeki siyasi ve sosyal ger-
ginliklerden etkilenmektedir. Bu etkiler ise, ister 
maliyet ve tedarik unsurlarından olsun isterse de 
spekülatif nedenlerden olsun HTFE sepeti içinde-
ki ürün ve hizmetlerin fiyatlarını etkilemektedir. 
Enflasyon rakamlarını hesaplamakta kullanılan 
sepetlerin içeriği hakkında farklı görüşler mev-
cuttur. Ancak önemli olan bu sepetleri oluşturur-
ken gerçekçi, objektif ve bilimsel kıstaslara sadık 
kalınmasıdır.                                (Dünya-A. Aktaş) 

TÜFE ile HTFE farkı 
ne durumda?
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Yatırımlar-
da Devlet 
Yardımları 

Hakkında Ka-
rarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 
Karar, Ekonomi 
Bakanlığı’nın 
01.09.2016 tarih ve 
97409 sayılı yazısı 
üzerine, Bakanlar 
Kurulu’nun onayı 
ile 07.09.2016 tari-
hinde yürürlüğe 
girmiştir.

Daha önce, böl-
geler arasındaki 
gelişmişlik farkı-
nın azaltarak yeni 
yatırımları özen-
dirmek, üretim 
ve istihdamı 
artırmak hedefi ile 
20.06.2012 de yü-
rülüğe giren Yeni 
Teşvik Sistemi, 
Türkiye’nin sanayi 
ve üretimde ön-
celiklerin değiş-
mesi ve Yatırımcının ekonomide gerçekleştireceği 
yatırımlarda mevcut yapısal sorunlarını çözmek 
konusunda destek vermiştir.

Bölge ve İllerin gelişmişlik düzeyini dikkate 
alarak belirlenen Bölgesel Teşvik mevzuatında, 
gelişmişlik endeksine göre yapılan çalışmaya, 
daha önce 4 olarak belirtilen bölge sayısı 6 ya çı-
kartılmış, uygulama esasları da bu bölgelere göre 
belirlenmiştir.

Yeni Teşvik Sistemi’ndeki hedef, yerli yatırım-
cının özendirilmesi ve yabancı sermaye girişi-
nin doğrudan yatırıma dönüştürülerek, ülkeye 
gelmesinde aktif rol oynaması idi.

Bu hedeflerdeki istatistik, 20.06.2012 tarihinde 
yürürlüğe giren Yeni Teşvik Kanunu ile, Bakanlık 
verilerine göre, memnuniyet verici olmuştur.

Yeni teşvik sisteminde teşviklerin amacına 
ulaşıp ulaşamadığı, verimliliği, sürdürülebilirliği, 
Teşvik mevzuatının ilgili sanayi kuruluşlarına 
aktarılmasında, sanayi odaları ve kalkınma ajans-
larının katkısı son derece verimli olmuş ve hız 
kazanmıştır.

Ülkemizde yaşanan talihsiz 15 Temmuz miladı 
üzerine, Ekonomi Bakanlığı son derece önemli bir 
kararla, mevcut teşvik sistemi üzerine iyileştirme 
çalışmaları yapmıştır. Özellikle bölgesel destek-
li teşviklerde orta yüksek ve yüksek teknoloji 
ürünlerinin üretilmesinde, yatırımcılara İstanbul 
ili hariç,1., 2., 3. Bölgelerde gerçekleşmesi halinde 
4. Bölge,4., 5., 6. Bölgelerde gerçekleştirilmesi 
halinde bulunduğu bölgedeki uygulanan destek-
lerden faydalanmaları hükmünü getirmiştir.

Daha önce, Bölgesel Teşvik Belgesi almış olan 
yatırımcıdan istenen, her yıl sonuna kadar planla-
nan yatırımın yüzde 10’unun gerçekleştirilmesi ve 
buna bağlı hükümlerin uygulama esasları yürür-
lükten kaldırılmış, yatırımcıyı rahatlatmıştır.

Sonuç olarak, halihazırda yatırımına devam 
eden, sanayicilerimizin üretim konularında US 97 
koduna göre revize edilen, Teknolojik Yoğunluk 
tanımına giren, orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
yatırım konularını eşleştirerek, mevcut yatırım 
teşvik belgelerini değerlendirmelerinde, fayda 
vardır. 

Bölgesel Destekli Teşvik 
Sistemi ve yeni destek paketi

A. Cemil ALADAĞ



Bilindiği üzere 20.07.2016 
tarihli 2016/9064 Sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile tüm 

ülke genelinde Olağanüstü Hal ilan 
edilmiş, akabinde çıkartılan kanun 
hükmünde kararnameler ile FETÖ/
PDY Terör Örgütüyle mücadele 
kapsamında bazı şirketler, vakıflar, 
basın yayın organları kapatılmış ve 
tüm malvarlıklarına el konulmuş-
tur.

Yaşanan süreçte, kapatılan ve 
malvarlıklarına devlet tarafından 
el konulan kurum ve kuruluşlar-
dan alacakların ne şekilde tahsil 
edileceği sorunu oluşmuştur. İlk 
yayımlanan kararnamelerde kapatı-
lan kurum ve kuruluşların borçla-
rından Hazine’nin sorumlu olma-
dığı yönünde bir düzenleme yapılmış ise de bu 
kurum ve kuruluşlardan alacaklı olan gerçek ve 
tüzel kişilerin mağduriyetine yol açıldığı görüle-
rek 670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de 
bu mağduriyetler giderilmiş ve alacak tahsili 
belirli şartlara bağlanmıştır.

Her şeyden önce belirtmek gerekir ki kapatı-
lan kurum ve kuruluşlardan alacakların tahsili 
için Fetullahçı Terör Örgütü’ne aidiyeti, iltisakı 
veya irtibatı olmayan kişilerle gerçek mal veya 
hizmet ilişkine dayanması şartı aranmaktadır. 
Bu ilişkinin tespit edilmesi ya da gerçek bir mal 
veya hizmet ilişkisine dayanmaması duru-
munda bu ödemeler yapılmayacaktır. Bunun 
dışında alacağın, el konulan malvarlıklarının 
değerini geçmemesi, ek mali külfet getirmeme-
si ve kefaletten de doğmaması gerekmektedir. 
Alacağın usulüne uygun belgelerle ispatı da son 
derece önemlidir. 670 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 5. maddesinde kanaat getirici 
defter, kayıt ve belgelerin başvuru esnasında 
sunulması gerektiği ifade edilmiştir.

Bu kurum ve kuruluşlardan alacakların 
tahsili için başvuru makamı ise vakıflar için 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer kurum ve 
kuruluşlar için Maliye Bakanlığı olarak tes-
pit edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve 
Maliye Bakanlığı’na başvuru 60 gün ile sınırlı 
tutulmuştur. Bu süre 670 Sayılı Kanun Hük-
münde Kararname’nin yayımlandığı tarih olan 
17.08.2016 tarihinden itibaren başlamaktadır. Bu 
kararnamenin yürürlük tarihinden önce ve bu 

kararnameyle birlikte gerçekleştirilen devirler 
için 17.08.2016 tarihi, daha sonraki devirler için 
ise devir tarihinin esas alınacağı hükme bağlan-
mıştır. Bu sürenin hak düşürücü süre olduğu 
unutulmamalıdır. Sürenin geçirilmesi durumun-
da telafisi mümkün değildir.

670 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle 
ödemelerin ne şekilde yapılacağı da düzen-
lenmiştir. Öncelikle ilgili başvuru makamı 
tarafından yukarıda belirtilen şartların oluşup 
oluşmadığı incelenecektir. Kararnamede 
öncelikli alacaklılar sırası yapılmıştır. Buna göre 
önce malvarlığının aynından doğan vergi borç-
ları, rehinli alacaklar, çalışanların sigorta prim-
leri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, 
resim, harç, fon kesintisi pay gibi borçlar, enerji 
iletişim ve su kullanım borçları ve çeşidine 
bakılmaksızın 500 Türk Lirası’nı geçmeyen 
borçlar ödenecektir. Bu borçlar ödendikten 
sonra yukarıda belirtilen şartları taşıyan, 
alacağını belirtilen belgeler ile ispat edebilmiş 
olanlara alacaklarının belirli bir takvime göre 
ödeneceği kararnamede ifade edilmiştir.

Özetle belirtmek gerekir ise, 670 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname’nin yürürlük 
tarihi olan 17.08.2016 tarihinden önce ve bu 
tarihte devrolunanlar için bu tarihten itibaren, 
sonraki tarihlerde devrolunanlar için devrolma 
tarihinden itibaren vakıflar için Vakıflar Genel 
Müdürlüğü’ne, diğer kurum ve kuruluşlar için 
ise Maliye Bakanlığı’na, alacağı tevsik eden def-
ter, kayıt, fatura, çek, senet vs. her türlü belgeyle 
birlikte başvurmak gerekmektedir.

FETÖ ile mücadele kapsamında el 
konan kuruluşlardan alacak tahsili
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Bir zamanlar şirin bir kentte orta çaplı bir firma 
varmış. Bu firmanın yöneticileri, hammad-
de ihtiyaçlarının karşılanması için yavru bir 

firma kurmaya karar vermişler. Firmaya 7-8 yaşında 
adımını atan delikanlı, firmayı bugün grubun 
gözdesi haline getirmiş. İşte biz de 
dünün delikanlısı, bugünün başarılı 
sanayicisi Melih Dirin ile Dirinler 
Döküm’ün başarı hikayesi için 
bir araya geldik.

Melih Dirin’e sorarsanız 
başarının altında iyi bir ekip 
ruhu yaratıp çok çalışmak 
yatıyor, bize kalırsa röporta-
jın ardından takım elbisesini 
çıkartıp tulumuyla döküm-
hanenin yolunu tutan yöne-
tici zihniyeti, başarının altın 
anahtarını oluşturuyor…

Hikayemiz; Çamdibi’nde 800 
metrekarelik bir dükkanla hayat 
bulur.  Sanayinin duayenleri denildiğinde 
ilk akla gelen isimler arasında yer alan Cemal Dirin, 
1960’lı yıllarda bu dükkanda tornacılığa başlar. Araç 
kamyon tamiratlarıyla da ilgilenen Dirin, ilerleyen 
yıllarda marangoz ve torna makinelerinin üretimi 
için kolları sıvar. Yokluk yıllarında beyaz eşya ima-
latı yapan firmalara yönelik makineler üreten Dirin, 
kaliteli ürünleri ile rakiplerinin önüne geçerek çok 
başarılı olur ve zamanla makine ihraç eden bir firma 
haline gelir.

Yıllar yılları kovalar, kabına sığmayan Dirin-
ler Makine, dışarıdan tedarik ettiği dökümler eski 

kalitesini yitirince kendi dökümünü yapmaya karar 
verir.

1974 yılında ilk metal alınır, çok küçük çaplı bir 
dökümhane kurulur. Dökümhane ne kadar basit do-

nanımlı olursa olsun, döküm işini gerçekleştiren 
ustalar bir o kadar deneyimlidir. Bu alan-

da İzmir’in en usta kadrosu ile yola 
çıkan Cemal Dirin, zaman içerisin-

de istediği kalitenin de üstüne 
çıkan bir üretim ağının temelini 

atmanın mutluluğunu yaşar. 
İşte bu noktada hikayemizin 
kahramanlarından Melih 
Dirin devreye girer.

Ağabeyleri gibi Mit-
hatpaşa Endüstri Meslek 

Lisesi’nden mezun olan Dirin, 
zanaatkarlar mektebinden 

mezun olmanın hakkını verir. 7-8 
yaşlarındayken ilk adımını attığı 

Dirinler Dökümhanesi’nin askerden 
döndükten sonra başına geçer. Gelin o 

yılları Dirin’den dinleyelim:
“Ağabeylerim de ben de makineciyiz aslında. 

1980’li yıllarda askerden döndükten sonra, babama 
tüm kardeşlerin aynı çatı altında tek bir yere odak-
lanarak üretim yapmasının doğru olmayacağını dü-
şünerek, dökümhaneye geçmek istediğimi söyledim. 
Hep birlikte toplantı yaptık ve bu fikrin mantıklı 
olduğuna kanaat getirdik. Dolayısıyla 1982 yılının 
Haziran ayında Dirinler Döküm’ün başına geçtim. 
Bundan tam 34 yıl önce, firmanın başına geçtiğimde 
bir söz verdim aileme, ‘Dirinler Döküm’ü büyüterek 

Dirinler Döküm’ü marka 
yapan sihirli tulum…

Dirinler Makine’nin döküm ihtiyacını karşılamak için kurulan Dirinler Döküm, hızlı yükselişini sürdürür ve 
bugün ihracat odaklı olarak dünyanın önde gelen markalarının tercih ettiği bir firma haline dönüşür.
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alanında öncü bir firma haline getireceğime’ dair.
Yine babamın ilk dükkanı gibi 800 metrekarelik 

bir dükkanda 15 kişi ile döküm yapmaya başladık. 
Bugün 40 bin metrekare kapalı alanda 280 kişilik 
ekibimizle üretimimizi sürdürüyoruz.

Melih Dirin başarılı olur; çünkü sektörüne 
yönelik tüm yenilikleri yakından takip eder, tüm 
fuarlara katılır, dünyada yapılan yenilikleri ve 
çalışmaları izler; her teknolojiye ayak uydurur ve 
tüm gelişmeleri firmasına taşır.
Devranı döndüren başarı

Gün olur, devran döner; Dirinler Döküm işleri 
büyütmeye başlar. Dirinler Makine’ye döküm 
yapmak için kurulan firma, belli ölçülerin ve 
ağırlığın üstünde olmayan dökümleri üretmez hale 
gelir. Daha küçük çaplı dökümleri diğer döküm-
hanelere yönlendirmeye başlayan Dirinler Döküm, 
engellenemez bir hızla ilerlemeye başlar.

“Dökümhanemizi okul gibi kullandım diyebili-
rim. Dökümleri yaptım-bozdum, son teknolojileri 
araştırdım, döküm fuarlarına katıldım. Dünyadaki 
teknolojileri buraya getirmeye çalıştım, özel ma-
kineler yaptım. Yılda 600 ton döken eski döküm-
hanemiz 5-6 sene içerisinde ayda 900 ton döküm 
dökmeye başladı. Üretimi katlayarak hızlandırdık. 
1990’lı yıllarda Dirinler Döküm’ü İAOSB’deki 
yerine taşıdık.

1990 yılında teknolojik ocaklarla ilk metali 
üretime almaya başladık. 1998 yılına kadar sadece 
Dirinler Makine benim müşterimdi. 1999 yılında 
Türkiye’de bir vana imalatçısı, müşterim olmaya 
başladı. Ayda ona 80 ton döküm dökmeye baş-
ladık. Bu firmaya döktüğümüz en küçük parça 1 
tondu. Dirinler Döküm’ün tarihinde ilk defa 1 ton 
yekpare iş döküldü. Gittikçe dökümün müşterileri 
artmaya başladı. Yurtdışına açıldık. Yurtdışın-
dan ilk işimizi Avusturya’dan aldık. Ardından 
İngiltere ve Almanya geldi. Bu başarımızı gören 
babamız Cemal Dirin’in gözleri parlıyordu. Ben 
de kendisine verdiğim söz için mahcubiyet yerine 

gurur duygusunu hissetmenin mutluluğunu yaşı-
yordum.

İlerleyen dönemde Almanya’dan büyük parça 
işleri gelmeye başladı. 1990’larda 1 ton döktük diye 
sevinirken 2000 yılında 4 tonluk yekpare parça 
döker hale geldik. 2002 yılında Siemens firmasıyla 
anlaşmalar yaptık ve rüzgar gülünün parçalarını 
dökmeye başladık. Almanya’dan ihraç ettiğimiz 
teknolojik makinelerle yatırımlara başladık. Daha 
büyük makineler, ocaklar, kalıplama tezgahları al-
dık. ‘Artık 1 tonun altındaki parçaları dökmeyece-
ğiz’ diye karar aldık. Dedik demesine ya, bu karar 
Dirinler Makine’nin de işini yapamayacağımız 
anlamına geliyordu. Sahip olduğumuz teknoloji, 
döküm sektöründeki kariyerimizi de rollerimizi de 
değiştirdi…
Dünya devlerine üretim

Siemens, Bosch, Man gibi dünya devlerini 
bünyemize çektik. 2008 yılında Almanya’nın en 
büyük makine imalatçılarından birine 23 metre 
uzunluğunda 25 tonluk parça döktük. Bu İzmir’in 
de Dirinler’in de rekoru oldu. Bugün, her türlü 
üretimde hassasiyetleri ile tanınan Almanya’da 
aranan döküm firması haline geldik. Üretimimizin 
yüzde 90’ını Almanya’ya ihraç ediyoruz, yüzde 
10’unu da iç piyasada Tofaş, Ford, Renault gibi 
otomotiv sanayinin devlerine satıyoruz.”

Krizlerle yaşamaya alışan ülkemizde birçok 
fabrika kepenk kapatmak zorunda kalırken Dirin-
ler Döküm her kriz sürecinde yerden bir avuç kum 
alarak ayağa kalkar. Üretime başladığı ilk yıldan 
günümüze hep ilerleme kaydeden firmada başarı 
‘patron’ ile birlikte çalışmaktan geçse gerek ki 35 
yıldır sapasağlam ayakta kalan Dirinler Döküm 
‘en fazla ihracat yapan firmalar’ listesine her sene 
adını yazdırır.
Alman üretimi ile Almanya’ya ihracat

İmalatının neredeyse tamamını ihraç ettiği 
Almanya’nın üretim mantığını fabrikalarına 
yansıtan Dirin, bir Alman misafirinin fabrikasını 
ziyaret ettiğinde yabancılık çekmediğini 
vurguluyor ve ekliyor:

“Toplantıdan tutun da üretim prosesine kadar 
Alman sistemini oturttuğumuz fabrikamızda 
rüzgar enerji santralleri, otomotiv sanayi ve gemi 
imalatı alanlarında ‘kaliteli’ ürünlere imza atmanın 
gururunu yaşıyoruz. Dirinler ailesi olarak hep en 
iyiyi ve en kaliteliyi üretmeye odaklıyız. Grubu-
muz içerisinde tüm kuruluşlarımız da bu vizyon 
ile ilerlemesini sürdürüyor.”

Dirin, son olarak 35 tonluk tekparçalık döküm 
hedefini açıklayarak bizleri uğurluyor. Dipno-
tu paylaşmadan da geçmeyelim, görüşmemizin 
ardından tulumlarını giyinen Dirin, ustabaşları 
ile birlikte dökümhanenin yolunu tutuyor. Belli ki 
başarının sırrı da buradan geliyor…

İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  l  ekim 2016

bir başarı hikayesi
bir başarı hikayesi

49



İş dünyasındaki başarı hikayeleri daima ilgi 
çekici olmuştur. Bu hikayelere bakarak bazen 
gıpta duyar, kıskanır, bazen neden bunları biz 

yapamadık deyip hayıflanırız. Ama en önemlisi her 
başarı öyküsü alınan kararların, izlenen yolların 
ve gayretin izlerini taşır. Bazen işimizde kendimizi 
çaresiz hissedebiliriz. Her şeyi yaptığımıza ina-
nır, daha ne yapabiliriz diyebiliriz. Oysa sizlerle 
paylaştığımız tüm başarı hikayeleri farklı bakış 
açılarını, farklı uygulamaları bize anımsatır. Ancak 
bilinmelidir ki, her işletme kendi başarı hikayesini 
ancak kendi yazabilir. Kopya başarı hikayelerini 
yaratmak sizi ancak onlar gibi yapar. Oysa, farklı 
ve daha başarılı olmak zorundayız. Farklı başarı 
hikayelerini okumak olsa olsa bakış zenginliğimizi 
arttıracaktır. Dileriz bu örnekler bu yönde faydalı 
olur.
Öykülerimizin özetleri:

n Tamamıyla yurt dışı projelere yöneldik. Böy-
lece iç piyasadaki daralma bizi etkilemedi.

n Müşterimize sunduğumuz hizmette, elde 
edilen faydayı ve katma değeri arttırdık.

n İş süreçlerimizin mevcut ve gelecekteki ihti-
yaçlarını bilimsel bir çalışma ile tespit ettik. Bunları 
geliştirmek için teknolojik çözümler üretmeye 
odaklandık.

n İşlerimizdeki takip mekanizmalarımızı ge-
liştirdik. Takipten elde edilen verileri doğru analiz 

ettik. Böylece yaptığımız işin sonuçlarını görerek, 
analiz ederek ilerisini planlama ve proje üretme 
şansımız oldu.

n Tüm süreçlerimizi bir sistem içinde entegre 
ettik. Böylece iş zekamız arttı.

n Süreçlerimizi yenilerken uzun süreli kulla-
nılabilecek ancak küçük değişimlere kolay adapte 
olabilen, geleceğe yönelik ve inovatif yapısı ile bizi 
farklı kılacak çözümlere odaklandık.

n İnsan kaynağımızı uygun yazılımlarla buluş-
turarak, iş verimlerini arttırdık ve süreç zamanları-
nı azalttık.

n Kurumsal hafızayı derleyip, toparladık, 
kullanılabilir bir düzen içine soktuk. Kurumsal 
hafızadan aldığımız bilgiler bize geçmişimizi anla-
tarak, bugüne ve geleceğe bakışımızı doğru yönde 
geliştirdi.

n Elbette vizyonumuz, hedeflerimiz ve hatta 
hayallerimiz vardı. Ancak bugüne değin göz ardı 
ettiğimiz kaynak planlamasını bilimsel esaslar için-
de, ilgili kadroları kurarak karşımıza yerleştirdik. 
Kararlarımızın başarısı arttı.

n Her şeye bilgimizin, zamanımızın, sayımızın 
yetmeyeceği iyice anladıktan sonra danışmanlık ve 
dış kaynakları kullanmaya başladık. Duygulardan 
arınmış, verilere ve sistemlere dayanan kararlar 
yolumuzu açtı.

n Yurt içi ve yurt dışında gören-dokunan pa-
zarlar daraldıkça e-ticarette genişledik.

n Finans sis-
temimizi yeniden 
yapılandırarak, 
kaynaklarımızı sa-
dece tedariklerimiz 
için değil, müş-
terilerimiz içinde 
kullanmaya, onlara 
alternatifler yarat-
maya başladık.

n Baktık ki, için-
de olmadığımız en 
küçük süreç bile bizi 
etkiliyor. Tarladan, 
makinadan, tezgah-
tan tüketiciye kadar 
tüm zincirimizi biz 
yönetmeye başladık.

n Birbirinden 
kopuk süreçlerimizi 
entegre bir sistem 

Bazı başarı hikayelerinin 
ana hatları
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içinde birleştirdik. Bilgi alma, verme, raporlama 
ve paylaşım süreçlerimiz geliştikçe daha anonim 
kararlar ve uygulamalar yarattık.

n E-dönüşümden korkmadık, kendimizi ve 
çalışanlarımızı eğittik. Ön yargıları yıktık. Şimdi 
her şey elektronik ortamda akıp gidiyor.

n Baktık yeni bir şey yapalım demekle bu iş-
ler olmuyor. Gerçek bir Ar-Ge birimi oluşturduk, 
bütçe ayırdık ve bize o kadar çabuk geri dönüşü 
oldu ki, niye bugünü bekledik diye hayıflandık.

n Finansal raporlama sistemimizi geliştirdik. 
Doğru kararların ancak doğru enformasyon ile 
alınabileceğini gördük. Şeytanın düne kadar 
önemsemediğimiz küçük ayrıntılarda gizli oldu-
ğunu gördük.

n Maliyetlere odaklandık. Ciddi bir mali-
yet analizi sistemi geliştirdik. Harcama analizi 
yaptık. Bu çalışmalar bize karar almada ciddi bir 
zaman kazandırdı. Karar kalitemiz arttı. Maliyet 
avantajı rekabet gücümüzü yükseltti.

n Sektörümüz ülkemiz için çok yeni. Bu ne-
denle sektörde başarılı olmanın yanında sektöre 
insan yetiştiren bir merkez olmaya karar verdik. 
Büyüyen ve gelişen işlerimiz için insan kaynağı-
mızı kendimiz yaratmayı başardık.

n Her şeyimiz vardı, sadece zamanımız yok-
tu. Zaman tasarrufu için gerekli olan 
süreçlerdeki değişimi korkmadan 
yaptık, taviz vermeden uygula-
dık.

n Saha satış takımları-
mızı, proje gruplarımızı, 
müşterilerimizle ortak 
bir platformda buluş-
turduk. Sloganımız 
bu iş hepimizin 

oldu.
n Global pazarlarda tanınmak, bilinmek yer 

bulmak için network çalışmalarımızı bir sisteme 
oturttuk, profesyonel destek aldık, sonuçları 
sürekli değerlendirdik. Olumlu veya olumsuz 
tüm geri dönüşleri süreçlerimizin iyileşmesi için 
değerlendirdik. Bu bizi global bir oyuncu haline 
getirdi.

n Nerede, hangi müşterimiz olursa olsun hiz-
metimizde standart bir kaliteyi yakaladık. Pazar 
payı için oluşan hareketlerde bu anlayışımızdan 
taviz vermedik. Bizimle aynı vizyonu paylaşan 
müşterileri bulduk ve onlarla yürüdük.

n Lojistik mantığımızı geliştirdik. Paketle-
me, depolama, taşıma, koruma gibi düne kadar 
işimiz içinde olması gereken değerde olmayan 
süreçlere odaklandık. Rekabetin yoğun olduğu 
sektörümüzde lojistik tercih ve uygulamalarımız 
bizi tercih edilir yaptı.

n Çok yoğun bilgi ve belge barındıran bir 
yapımız var. Dijital arşivleme ile inanılmaz rahat-
ladık. Ciddi zaman tasarrufumuz oldu. Verileri 
doğru ve zamanında elde eder olduk. Karar sü-
reçlerimizde verimimiz çok arttı. Hızlı ve doğru 
kararlar bizi başarıya götürdü.

n Şartlar değişiyor. Süreçler değişiyor. Tek-
noloji gelişiyor. Pazar yapıları değişiyor. Peki biz 
kurum olarak neden değişmeyelim dedik. Pro-
fesyonel destekler ile içinde bol eğitim barındıran 
kurumsal dönüşümü gerçekleştirdik. Kurduğu-
muz sistem artık durağan değil. Sen durdurmaya 
çalışsan bile o kendini yenilemeye devam ediyor.

n Sağlıklı büyümek için temel gerek-
sinimlerden olan sağlam bir finansman 
sistemini oluşturmak için dokunulan ve 

dokunulamayan tüm değerlerimizi doğru 
değerlerle tespit ettik. 

n Bazılarını arttırdık, bazılarını elden çı-
kardık. Bazılarını çeşitli finansal enstrümanları 
kullanarak yeniledik. Şimdi ise finansal 
açıdan istediğimiz adımları atabi-

lecek bir düzeye geldik. Her 
yerde başımız dik.
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Dünyanın 
en değerli 
markalarında 
dengeler değişiyor

“BrandZ En Değerli 100 Global Marka” 
listesi bu yıl 11. kez yayınlandı. Listede ilk sırayı 
Apple’ı deviren Google alırken; içecek devi Co-
ca-Cola ise beklenmedik bir şekilde ilk 10 içine 
giremedi.

Rapora göre dünyanın en değerli markası 
olan Google’ın değeri bu yıl geçen yıla göre 
yüzde 29 artarak 229 milyara yükseldi. Geçti-
ğimiz yıl birinci sırada olan Apple’ın değeri ise 
yüzde 8 azalarak 228 milyar oldu. Microsoft, 122 
milyar ile dünyanın en değerli 3. şirketi olurken; 
Facebook, Amazon ve IBM de ilk 10’da yer alan 
diğer teknoloji şirketleri oldu.

BrandZ listesinde Amazon’un yüzde 44 
büyüme göstermesi de dikkat çeken detaylardan 
biri oldu. Geçen yıl listede 14. sırada yer alan şir-
ket, bu yıl 7. sıraya sıçradı. BrandZ, Amazon’un 
bu yükselişini şirketin geçen yıl kendi içeriğini 
üretmesine ve müşterilerine 1 saat içinde hızlı 
teslimat yapan bir ağ kurmasına bağlıyor.

Yükselişi ile dikkat çeken bir diğer teknoloji 
markası Facebook oldu. Şirket değerini bu yıl 
yüzde 44 artırarak 5. sıraya yerleşti be ilk kez ilk 
10 içerisinde yer aldı.
Coca-Cola ilk 10’a giremedi

Dünyanın en değerli markaları arasında her 
yıl ilk 10’da yer alan Coca-Cola bu yıl 80 milyar 
314 milyon marka değeriyle 13. sıraya geriledi. 
Geçtiğimiz yıl 8. sırada yer alan içecek devinin 
2006 yılından bu yana ilk defa ilk 10 içine gire-
memesi dikkat çekti.

BrandZ raporuna göre dünyanın en değerli 

ilk 10 markası ise şunlar; Google, Apple, Mic-
rosoft, AT&T, Facebook, Visa, Amazon.com, 
Verizon, Mc Donald’s, IBM. 

İyi marka yaratmanın 
püf noktaları

Yeni dönemin rekabet dünyasında 
ayakta kalmak, başarılı markalar yaratmak 
giderek zorlaşıyor. Yönetim uzmanları, bu 
amansız mücadelede başarıya ulaşmanın 
7 yeni kuralı olduğuna dikkat çekiyorlar. 
“Güvenilir olmak”, “Eğlence unsuru”, “De-
neyim”, “Sağlam imaj” ve diğerleri… Bu 
kurallara uyup, onları şirketlerinde hayata 
geçirenler rekabet yarışında ipi göğüslü-
yor, geç kalanlar ise başarısızlık riski ile 
karşı karşıya kalıyor.

n Güvenilir olmalı
n Eğlence iyi kullanmalı
n Mağazada “deneyim” zamanı
n İmajı sağlam olmalı
n Marka odaklı organizasyon 
n Sosyo-kültürel değerler 
n Kültürel duyarlılığı olmalı

Nasıl olmalı?
n Değer yaklaşımı önemli 
n Kültürel değerleri kullanmalı 
n İyi deneyimleri çağrıştırmalı 
n Samimi ve dürüst olmalı 



“Glue” tutkal, zamk demek İngilizce. Kelime 
oradan türetilmiş. Zira hamurun bir arada tutulma-
sını sağlayarak yapıştıran, dolayısıyla suyu da tutup, 
hamurun yumuşak olmasını da sağladığı için yapıştı-
rıcı “glue” kökünden türetilerek gluten denmiş. Başta 
buğday olmak üzere çavdar, arpa, yulaf gibi tahılların 
bünyesinde var. Mesela mısırda yok. O nedenle ilave 
“glue” konmazsa, mısır ekmeği dağılır, un ufak olur. 
Gluten insanlarda başta sindirim sistemi hastalıkları 
olmak üzere, ishal, kilo ve güç kaybı, ALS, otizm, 
diyabet, depresyon, kısırlık, anemi, östeoporoz, 
vitamin, mineral eksikliklerine çocuklarda gelişim 
bozukluklarına sebep olabiliyor. Uzun yıllar bu tür 
rahatsızlıklara farklı teşhisler konmuş. 
Ancak 1950’li yıllardan sonra 
asıl suçlunun gluten olduğu 
saptanmış. Yaklaşık yüzde 
1 insanımızda ağır türü 
olan çölyak (çölyak bir 
otoimmun sistem hasta-
lığıdır) hastalığı tarzında 
orataya çıksa da, yüzde 
10-15 arası insanımızda da 
gluten hassasiyeti, gluten 
intoleransı var. Bu grup-
takiler çölyak hastaları 
kadar almasa da, bu tür 
rahatsızlıklarını baş-
ka nedenlere yorarak 
bilmeden yaşıyorlar. 
Neden bilmeden çünkü 
teşhisi zahmetli, hatta 
zor denecek kadar 
problemli.

Bir defa gluten has-
sasiyeti ülkemiz insanı 
için çok önemli.  Zira Türk insanı dünya insanına 
oranla 6 kat fazla ekmek tüketiyor ve daha önce 
söylediğim gibi buğdayda da bol miktarda gluten var. 
Hatta pastane ürünleri üretiminde ayrıca dışarıdan 
gluten ilave edilerek hamurun olgunlaşması sağlan-
dığı için problem daha da artıyor. Ayrıca yine 1940’lı 
– 1950’li yıllardan bu yana melezlenerek genetik 
yapısı bozulan buğdayımız daha da gluten yüklü 
günümüzde. 14 kromozomlu kadim buğdayımız 
melezlene, melezlene 42 kromozoma kadar çıktı. Her 
kromozom artışı gluten artışına sebep oluyor. Kabaca 
1950’li yıllardan buyana buğdayımızın gluten yükü 6 
misli artmış durumda.  Bu buğdaydan -ki ayrıca içine 
konan katkı maddelerinden söz bile etmiyorum- ya-
pılan ekmek ve dünya insanından 6 kat fazla ekmek 
tüketimi birleştiğinde, toplumumuz için gluten çok 
önemli bir madde haline geliyor.

Ayrıca bisküvi, gofret vs. gibi ürünlerin tüketi-
minin artışı, ekşi maya yerine hazır maya ile üretim 
de, gluten ile ilgili şikayetlerimizin artmasına neden 
oluyor. Bu gün gluten diğer hazır yiyeceklerin içinde 
de bol bol var, kıvam arttırıcı olarak var. Örneğin akla 
gelmeyen gıdalarda, dondurma, ketcap, hatta çeşitli 

kozmetiklerde bile kullanılıyor (diş macunu, krem, 
şampuan gibi). Hidrolize bitkisel protein, stabilizör, 
kıvam arttırıcı, doğala özdeş tatlandırıcı, malt, nişasta 
vs. gibi adlandırılarak yani ismi gizlenerek ürün 
etiketlerine yazılabiliyor.

Gluten bu olumsuzluklara nasıl sebep oluyor 
derseniz; gluteni parçalayarak sindiren enzimleri ince 
bağırsaklarımız salgılıyor. Bu enzimler, ince bağırsak-
larımızda emilimi sağlayan girintili çıkıntılı eldiven 
görüntüsünde olan villusları da koruyor. Biliyorsu-
nuz bağırsak sistemimizin tam açılımı neredeyse bir 
futbol sahasını kaplar. Bu geniş yüzeyi sağlayabilmek 
için bağırsaklar bu yapıdadır. Glutene hassas kişilerde 

ince bağırsak yüzeyi zarar görür. Gi-
rintili çıkıntılı, eldiven parmakları 

gibi yapı, düzleşir, azalır, bozu-
lur.  Böylece ince bağırsakları-
mızda emilim sorunu başlar. 
Önce yağların emilimi 
bozulur, yağlı ishal olur, 
diğer gıdalar gaz yapar, şiş-

kinlik yapar. Parçalanmayan 
proteinler kana geçer, büyüme 

geriliği, kilo alamama başlar. 
Ama en önemlisi bağışıklık 
sistemi reaksiyon verir. 
Biliyorsunuz en önemlisi, 
savunma sistemimiz zarar 
görürse, meydana gelecek 
rahatsızlıkları yazmaya 
satırlar yetmez, Bazen 
belirti bile vermeyebilir, 
içten içe birçok sorun 
yaşayabilirsiniz. Ayrıca 

belirtiler kişiden kişiye 
de çok değişebilir, o neden-

le teşhisi zordur. Teşhisin en kolay yolu, glutenli 
yiyecekleri tamamen keserek, yani bir çölyak hastası 
gibi beslenerek, en az 30 gün izlemektir. Sonra tekrar 
normal beslenmeye geçince şikayetler tekrar başlarsa, 
gluten yönünden sorunlusunuz demektir. Bu arada 
glutensiz yiyeceklerden; mısır, pirinç, patates, et, ba-
lık, yumurta, meyve ve sebze, süt ve süt ürünleri gibi 
ürünler gluten içermez.  Ayrıca eczanelerden ulaşa-
bileceğiniz çölyak ön testi diyebileceğimiz testler de 
var. Parmaktan aynen şeker testi yapar gibi alacağınız 
kanla yapılıyor. Bu ön test sorunlu çıkarsa profesyo-
nel testleri de yaptırmak üzere hastane yolu gözükü-
yor. İnce bağırsak biopsisi ile tanı konabiliyor. Çölyak 
testi negatif çıkarsa buğday alerjisi, çölyak dışı gluten 
hassasiyeti diye isimlendirilen rahatsızlığınız var de-
mektir. Buğday alerjisi uzun sürmez, kaşıntı, kabarık 
kızarmış cilt, belki hırıltılı, nefes alamama gibi sıkıntı 
yaratır, ancak kısa sürede geçer. Fakat toplumun yüz-
de 10-15’inde olduğundan söz edilen gluten hassasi-
yeti, intoleransı, bir immun sistem hastalığı olmadığı 
gibi alerjik nitelikte de değildir. Bu rahatsızlığa bağlı 
şikayetler ancak ve ancak sağlıklı beslenme düzeni ile 
biter.

NEDİR BU GLUTEN?
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İzmir’in gün yüzüne çıkmamış nadide yerle-
şim yerlerinden birisidir Birgi Köyü. Ödemiş’e 
30 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası yer, 

ağaçların ardına saklanan sıralı avlulu taş evleri 
ile göz kamaştıran tablolara meydan okur…

Bozdağ’ın eteklerinde kurulu olan bu köye 
adım attığınızda kuş sesini kulağınıza getiren tatlı 
esinti sizi tam manasıyla ‘huzura erdirmeye’ yeter 
de artar…

Arnavut kaldırımlı yolunda ilerlerken sokak-
larda neden hiç çocuk yok sorusunun yanıtını 
tahta kapısı açılan eve doğru bir refleksle kafanızı 
çevirdiğinizde anlarsınız; ‘tüm evler avlulu’ do-
layısıyla her çocuk kendi bahçesinde özgürlüğün 
tadını çıkartır. 

Gel gelelim bizi Birgi’ye götüren asıl nedene. 
Bundan tam 255 yıl önce, deri ve tütün tüccarı 
olan toprak zengini bir ağa varmış. Adı Şerif Ali 
Ağa’ymış… Şerif Ali Ağa, bomboş olan Birgi’nin 
en gözde yerine, Bozdağ manzarasına karşı 
Bozdağ’ın eteğine ‘kusursuz’ olarak nitelendirile-
bilecek bir konak inşa ettirmiş. Bu konak öyle bir 

konakmış ki yapımında çalışan işçilerin konakla-
ması için bile ayrı bir ev yapılmış, varın yapının 
kudretini gözünüzde siz canlandırın…
Hasreti azaltan resimler

Konak yapılır, içine konağın İstanbullu hanı-
mı, Şerif Ali Ağa’nın baş tacı beyinin kollarında 
konağına girer. Girer ya, memleket hasreti bu, 
canım İstanbul, gurbete gelin gelen kadıncağızın 
burnunda tütmeye başlar. Eşinin bu özlemini 
fark eden Şerif Ali Ağa, karısının odasını ‘bu nasıl 
bir ince düşünce, bu ne romantizm’ denilesi bir 
harekette bulunur. Eşinin kaldığı odanın duva-
rına boydan boya İstanbul manzarasını resmet-
tirir. Şerif Ali Ağa’nın ikinci eşi de her ne kadar 
İstanbul kadar uzak olmasa da yaşadığı yere uzak 
bir mesafeden, İzmir’den gelin gelir bu heybetli 
konağa. Ağa, İzmirli eşinin odasına da yine güzel 
İzmir’in siluetini nakşettirir. 

Şerif Ali Ağa o kadar ince düşüncelidir ki 255 
yıl önce yaptırdığı evinde misafir odası bulun-
duğu gibi bu odanın içinde de 2 metrekarelik 

Birgi’nin 255 yıla meydan 
okuyan romantik konağı 

Doğa harikası Birgi’de 255 yıl önce inşa ettirdiği Çakırağa Konağı ile bugün kent turizmini şaha kaldıran Şerif 
Ali Ağa’nın konakta eşlerinin memleket hasretini gidermek amacıyla yaptırdığı resimler ziyaretçileri büyülüyor.
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de olsa gusülhane yer almaktadır. Bugünkü 
ebeveyn banyolu odalara denktir bu oda. 300 
yıla yakın bir süre önce bu denli ince fikirli bir 
yapının ortaya çıkartılması da ayrı bir hayranlık 
uyandırır ziyaretine gelen her misafirde… Tüm 
bu detaylardan dolayı mıdır bilinmez ancak 
konağın adı Çakırağa’dır…
Hazine odalı konak

Meyve kurutmak için meyvelik alanları, eve 
gelen misafir için bekleme köşeleri, ahır, saman-
lık, hizmetkar odaları, kiler alanı çocuk oyun 
odası gibi detayların yer aldığı bir köşkün en 
dikkat çekici iki noktasına değinecek olursak;

Birincisi için Şerif Ali Ağa’nın taht olarak 
nitelendirdiği ve iki eşinin odalarının tam ara-
sında yer alan, mevcut alandan daha yüksek ya-
pılarak bir taht görünümü alan, daha da güzeli 
ise Bozdağ manzarasını tamamen içine çeken 
alandır diyebiliriz. Evin düşündürücü nitelikteki 

ikinci kısmı ise yatak odalarının yer aldığı üçün-
cü katın birkaç basamak üzerine kurulu olan bir 
‘hazine’ odasının yer almasıdır. Duvar arkası-
na yapılmış bir göz yerden ya da yatak altına 
açılmış bir kutucuk boşluktan bahsetmediğimize 
dikkatinizi çekmek isterim. Söz konusu alan 
ağanın parasını, değerli takılarını ve belgelerini 
sakladığı bir odadır… 

1975 yılına kadar konut olarak Ağa’nın 
varisleri tarafından kullanılmaya devam eden 
konak, 1975 yılında müştemilatıyla birlikte Kül-
tür Bakanlığı’nca kamulaştırılarak restore edilir 
ve 1995 yılında müze olarak açılır. Alt katı taş 
duvar örgülü, 1. ve 2. katları ahşap çatkılı tarzda 
yapılmış açık sofalı bir konak olan Çakırağa 
Konağı, barok ve rokoko tarzında boya beze-
meleriyle, başodalarındaki İstanbul ve İzmir 
resimleriyle Türk konak mimarisinin önemli bir 
yapısıdır. Hala daha hemen hemen tüm par-
çaları ile orijinal bütünlüğünü muhafaza eden 
konak, Birgi turizminin de gözbebeğidir.
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1900’lü yıllarda Güney Afrikalı kadınlara yapılan 
cinsiyet ayrımcılığını anlatan 20.Yüzyıl Güney 
Afrika’sında kadınların mücadeleleri temalı 

“Gözyaşlarımız ve Zaferlerimiz” adlı fotoğraf sergisi 
ve “Afrika Heykel Sanatları” sergisi açılışı İzmir’de 
gerçekleşti. Sergi, ay sonuna kadar Atatürk Orga-
nize Sanayi Bölgesi’ndeki Norm Sanat Galerisi’nde 
ziyaret edilebilecek.

Serginin açılış konuşmasını yapan Güney Afrika 
İzmir Fahri Başkonsolosu Tamer Taşkın, Güney 
Afrika Cumhuriyeti’nde 1900’lü yıllarda kadınlara 
yapılan cinsiyet ayrımcılığı ve kadınların gerçek-
leştirdiği hak mücadelesini anlatan fotoğrafların 
görülmesi gerektiğini dile getirdi. Toplumda kadın-
ların önemine değinen Taşkın, “Biz de Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün kadınlara getirmiş olduğu seçme 
ve seçimle hakkı ile bugünlere kadar gelebildik. Ser-
gide göreceğiniz fotoğraflar kadınların zaferlerini, 
gözyaşlarını ve daha çok sıkıntılarla başa çıkabilme-
nin haklı mücadelesini anlatıyor” dedi.

Taşkın ailesi olarak Güney Afrika Cumhuriyeti 
maceralarının 1989’lu yıllarda başladığını hatırlatan 
Taşkın, “150’nin üzerinde Güney Afrika ziyareti 
gerçekleştirdim. 35 ülke gezdik. Gezdikçe bu kolek-
siyonları topladık. Devamı yolda geliyor. Gittiğimiz 
bölgede bir dağ köyü var ve kimse oraya gitmiyor. 
Orada ayağında ayakkabı olmayan insanlar bu 
heykelleri yapıyor. Benden başka kimse o köye 
çıkmadığı için ben de heykelleri onlardan alıyor ve 
bir koleksiyon haline getiriyorum. Daha nice sergiler 

açmayı planlıyoruz” diye konuştu.
Yapılan serginin Güney Afrika Cumhuriyeti 

adına mutluluk verici olduğunu vurgulayan Güney 
Afrika Cumhuriyeti Maslahatgüzarı Poleng Chaba, 
aynı zamanda Güney Afrika Bayrağı’nın Türkiye’de 
dalgalanması noktasında Tamer Taşkın ve ailesine 
teşekkür ederek, kadın ırkçılığına karşı yapılan mü-
cadelenin yıl dönümünde olduklarını belirtti. Yıllar 
önce 4 kadının haklarına yapılan ırkçı saldırılara 
karşı çıkmak amacıyla parlamentoya yürüdüklerini 
dile getiren Chaba, “Bu yürüyüşü gerçekleştiren 
bayanlardan birisi bu sergiyi Ankara’da açtığımızda 
oradaydı. Bu yürüyüşe 200 binden fazla kadın katıl-
mıştır. Bu şikayet dilekçelerini bir önceki Başbakan’a 
vermek istemişlerdi. Başbakan bir kişi görevlendi-
rip bu şikayetleri almıştı. Bir kadının özgürlüğüne 
müdahale ettiklerinde neler yapabileceklerini fark 
edersiniz. O zamanlar hükümet bayanların özgür-
lüklerine saygı duymadığı için biraz ileri gitmişti. 
Yalnız hükümet şunu unuttu. Bir kadına çarparsanız 
bir taşa çarpmış olursunuz. Bayanların parlamento-
ya yürümesinin asıl amacı seyahat evrakları vardı 
ve ona karşı bir ayaklanma oldu. Şu an günümüzde 
Güney Afrika’da kadınlar erkekler kadar çok iyi yer-
lere gelmiştir. Bütün dünyada hakları için mücadele 
eden kadınlara çok teşekkür ediyorum. Bu bahsetti-
ğim dört bayana hediye olması için Güney Afrika’da 
sokaklara bu kadınların ismi verilmiştir. Bu bayanla-
rın ülkemize katkıları hiçbir zaman unutulmayacak-
tır” dedi.

Norm Sanat’ta cinsiyet 
ayrımcılığına başkaldırı sergisi
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İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, sosyal 
faaliyetler alanında yeni sezona hızlı bir giriş 
yaptı. İAOSB’nin sosyal faaliyet çalışmala-

rından Fotoğrafçılık Kulübü, Tiyatro Kulübü ve 
Türk Sanat Müziği Korosu yeni dönem çalışma-
larına başladı. 

Bölge katılımcılarının ve çalışanlarının yoğun 
ilgi gösterdiği Fotoğrafçılık Kulübü, birbirin-
den özgün projeleri ile emin adımlarla ilerliyor. 
Çalışma performansına her sene yenilikler 
ekleyerek ilerleyen Fotoğrafçılık Kulübü, bu yıl 
da geçmiş dönemlerde iki haftada bir gerçekleş-
tirilen derslerini artık haftada bir kez yaparak 
ders sayısını arttırmaya hazırlanıyor. 
Yeni dönem yeni oyun

Bunun yanı sıra 5 yıllık deneyimlerini çek-
tikleri kareler ile ölümsüzleştiren kulüp üyeleri, 
çalışmalarını Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen 
seminerler öncesinde fuaye alanında sanatsever-
lerin beğenisine sunacak. 

6 yıllık deneyimlerini yeni oyunlarla bütün-
leştiren Tiyatro Kulübü üyeleri bu yıl da yeni 
oyunlarla seyircilerin karşısına çıkmaya hazır-
lanıyor. 2010 yılında Atilla İlhan’ın ‘Kaptanın 
Şiir Defteri’ adlı oyunu ile sahne tozunu yutan 
kulüp üyeleri, bugün kendi yazdıkları oyunu 
kendileri yöneterek sahnelemenin mutluluğunu 
yaşıyorlar. Bu yıl da Bölge katılımcılarını ve çalı-
şanlarını keyifli bir tiyatro oyunu bekliyor. 
Konser heyecanı başlıyor

Bu yıl yedinci yılını kutlayan Türk Sanat Mü-
ziği Korosu üyeleri de yeni konserler öncesinde 
repertuar çalışmalarını hızla sürdürüyorlar. 
Keman, ud, kanun, ritim, klavye ve klarnet eşli-
ğinde her Pazartesi Bölge Müdürlüğü binasında 
Ege Üniversitesi Devlet Türk Sanat Müziği Kon-
servatuarı Öğr. Görevlisi Engin Karadağ’ın koro 
şefliğinde çalışmalarını sürdüren TSM Korosu, 
birbirinden değerli parçaları Bölge katılımcıları 
ve çalışanları için seslendirmeye hazırlanıyor.

İAOSB sosyal faaliyetlerde
parlamaya hazırlanıyor
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Yapılan bir araştırma Türklerin gittikleri 
ülkenin vatandaşlarıyla tanışmayı dünyada 
en çok seven üçüncü turist grubu olduğu-

nu ortaya koydu. Ama yabancılarla tanışmadan, 
kendi vatandaşı olan turistlerle vakit geçirmek 
isteyen Türkler de oldukça fazla.

Seyahat sitesi Momondo’nun araştırmasına 
göre Türkler dünyanın en sıcakkanlı turistleri 
arasında yer alıyor. 

Araştırmanın yaş grubu, coğrafi bölge, cinsi-
yet ve ülke karşılaştırmalarıyla verilen sonuçları, 
gittiğimiz ülkelerin vatandaşlarıyla tanışmaktan 
keyif aldığımızı ortaya koyuyor.

Tabii başka seçenekleri tercih eden; örne-
ğin kimseyle iletişime geçmeden yalnız başına 
gezmek isteyen ya da yurtdışındayken yabancı-
lardansa kendi ülkesinin vatandaşlarıyla sohbet 
etmeyi tercih edenler de var. Araştırmanın dikkat 
çekici sonuçlarına göre Türklerin yüzde 66’si 
ziyaret ettiği ülkenin vatandaşlarıyla tanışmak, 
konuşmak istiyor.

Erkekler arasında bu oran yüzde 70’e kadar 
çıkıyor. Gittiği ülkenin insanlarıyla en çok konuş-
mak isteyenler 56-65 yaş grubundakilerken, ikinci 
sırada 36-55 yaşları arasındakiler yer alıyor. Yaş 
azaldıkça, yabancılarla konuşma isteği de azalı-
yor.

Coğrafi bölgeler açısından incelendiğindey-
se Ege Bölgesi, gidilen ülkenin vatandaşlarıyla en 
çok tanışmak isteyen bölge konumunda. İkinci 
sırada Akdeniz, son sırada ise Doğu Anadolu 
Bölgesi yer alıyor.

Diğer yandan Türkiye bu oranla Portekizlilerin 
ve Brezilyalıların ardından gidilen ülkedeki insan-
lara en çok tanışmak isteyen ülke olarak dünyanın 
üçüncü sırasında.
Egeliler ‘illa kendi vatandaşım’ diyor

İkinci sırada, başka bir ülkeyi ziyaret ettiği 
sırada dahi kendi ülkesinden gelen turistlerle 
konuşmak, iletişim kurmak isteyenler yer 
alıyor. Başka bir deyişle Türklerin yüzde 52’si, 
yurtdışındayken Türk turistlerle bir arada olmak 
istiyor.

Bu tür iletişim kurmak isteyenler arasında, 56-
65 yaş grubu yüzde 58’le zirveyi çekiyor. Coğrafi 
bölgeler arası sıralamada, Ege yine başı çekiyor, 
ikinciliği Marmara ve Akdeniz paylaşıyor.

Üçüncü sırada ise gidilen ülkeye farklı ül-
kelerden gelen turistler ya da turist gruplarıyla 
iletişime geçmek isteyenler var. Türklerin yüzde 
44’ü bu seçeneği tercih ediyor. Diğer ülkelerden 
turistlerle en çok tanışmak isteyenler, yüzde 
46’yla 23-35 yaş grubundakiler. Diğer turistlerle 
en çok tanışmak isteyen bölgemiz ise yüzde 47’yle 
Akdeniz Bölgesi.

Dördüncü ve son sırada, seyahat sırasında 
kimseyle konuşmak istemeyen, daha doğrusu tek 
başına kafasını dinlemek isteyenler yer alıyor. Bu 
seçeneği tercih eden Türklerin oranı yüzde 12. 
Kadınlar arasında oran yüzde 14’e kadar çıkıyor. 
Benzer şekilde 23-35 yaş grubundakilerde de oran 
yüzde 14. Yalnızlıktan en az hoşlananlar ise 56-65 
yaşları arasındaki turistler.

En sıcakkanlı turistler Türkler






